Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

V PARTE
A QUE VÊEM HOJE NÃO É MINHA IGREJA…
“ Até « o que está no mais Alto grau na Maçonaria » é um subordinado
dos Chefes hebreus que Me odeiam e que estão no efetivo poder no Vaticano…
« Essa parte do Povo hebreu » se reuniu em seguida para estudar e planificar
um « Projeto Mundial » monstruoso. O Holocausto hebreu…
é obra dos mesmos Chefes hebreus da mesma época
e também depois « usaram outros » para fazer o trabalho sujo.
Muçulmanos… contra os Cristãos…
O « Inominado » precede ao Anticristo… Está alterando o que Eu ensinei.”
Carta aberta de Conchiglia ao Papa Emérito Bento XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV
Prot. 13.261 - 23.09.13
São Pio da Pietrelcina
Certificada R.R.

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
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
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/13.260_PT_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_4a_Parte_La_realta'_p
iu'_sconvolgente_dell'Umanita'_III_Guerra_Mondiale_Gesu'_e'_questione_di_tempo_Senza_di_Me_non_potete_fare_null
a_08.09.13.pdf

V PARTE
Querido Papa Emérito Bento XVI,
Jesus me disse de enviar-Lhe, esta Revelação:
22 de setembro de 2013 – 19h e 30min. - Jesus
“ Conchiglia...
Eu Jesus que desde a Trindade te falo e te digo...
vem e senta-te a Minha direita.
Filhos e irmãos Meus também a vocês digo...
venham e sentem-se a Nossa direita.
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Renovem-se no espírito
afastando todo pensamento que os pode distrair de Mim
porque o que agora direi
deverá fixar-se bem em seu coração e em sua mente.
Tudo o que revelei...
deve ser custodiado com o máximo cuidado para as futuras gerações
que só assim poderão compreender
o fluxo da História desde Minha Ressurreição.
Daqui tenho que partir...
começando lembrar-lhes que Eu nasci hebreu sobre a Terra
e hebreu era o Povo que tinha ao redor...
aquele Povo que do momento de Minha detenção se dividiu
e ficou dividido durante as torturas que Me infligiram
e ficou dividido acompanhando-Me ao Calvário
e ficou dividido quando ainda Vivo...
agonizava sobre a Cruz porque Crucificado
e ficou dividido na Minha Morte
e ficou dividido na Minha Ressurreição.
Sim... Meu Nascimento... Minha Morte e Minha Ressurreição
dividiu o Povo hebreu.
Três eram as facções...
a que Me há escutado... seguido... amado e acreditado
a que Me há escutado... seguido para espiar-Me
odiado e não intencionalmente acreditado...
não obstante reconheceram em Mim a Verdade
e aquela tíbia da qual já Me esqueci
porque apesar de que Me tivesse escutado e por um pouco seguido...
não Me há nem amado... nem odiado.
Portanto estava tratando com duas facções...
a que Me amava
e a que Me odiava.
Até hoje não mudaram nada.
Os tíbios têm sempre.
E tem os que Me amam e os que Me odeiam...
ou seja os filhos de Deus Me amam
e os filhos do Demônio ou Me apartam... os tíbios... ou Me odeiam.
Os hebreus que Me odiavam quiseram Minha Morte.
Os hebreus que Me amavam choraram a Minha Morte.
Os hebreus que Me amavam acreditaram na Minha Ressurreição.
Os hebreus que Me odiavam
não necessitaram crer na Minha Ressurreição
porque eles mesmos foram testemunhos de Minha Ressurreição.
Nenhum deles se ficou dormindo na guarda.
Bem conscientes viram Minha Glória
e tiveram terror pelas conseqüências posteriores.
O resto da História vocês a conhecem...
disseram « falso testemunho »
para fazer crer à multidão que não Ressurgi
e que Meu Corpo foi roubado por Meus discípulos
e por conseguinte não era Eu o Filho de Deus... Eu Mesmo Deus.
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Agora bem « essa parte do Povo hebreu »...
é a causa primaria da desgraça da Humanidade desde então até hoje.
« Essa parte do Povo hebreu » se reuniu em seguida
para estudar e planificar um « Projeto Mundial » monstruoso.
Eles sabiam que voltaria sobre a Terra
depois de Minha Ascensão ao Céu.
E então com a ajuda de Satanás seu pai...
deu o que fazer para que nos Últimos Tempos...
na Batalha Final... imitando Minha potência...
se elegeriam um « soberano mundial »
através de seus chefes em vida nos Últimos Tempos...
um Rei terrestre mundial... o Anticristo...
contra o Rei do Universo que Eu Sou...
Jesus o Cristo... Filho de Deus Eu Mesmo Deus.
Filhos... filhos...
abram o coração e abram a mente...
estes chefes hebreus... nestes Últimos Tempos...
estão já no interior de Minha Igreja desde anos e anos.
São eles que ordenaram a seus subordinados...
de matar Papas...
chantagear Papas...
substituir com sósia Papas...
manipular as mentes dos Papas.
Portanto não condenem... nem louvem e nem julguem os Papas
porque de muitos deles não sabem nada
o sabem só o que quiseram fazer-lhes crer.
Até « o mais Alto em grau na Maçonaria »...
é um subordinado dos chefes hebreus que Me odeiam
e que estão no efetivo poder no Vaticano.
Hoje mais que nunca o Vaticano Me faz guerra
nas pessoas que tem como pai Satanás.
« Essa parte de chefes hebreus » que estão no Vaticano...
são fortes porque são muito inteligentes
e instruiriam a seus subordinados
a aparecer como se fossem uns Santos.
Os instruíram a uma falsa humildade...
a uma vida aparentemente irrepreensível...
os instruíram a cumprir grandes obras
e também obras boas
para que fossem vistos bem pelas gentes e nas praças...
e assim adquirir confiança e credibilidade
e puderam chegar aos vértices da Igreja
com incumbências de comando e de grande autoridade.
Neste modo ano após ano... século após século...
desde então até hoje...
se arrastaram como serpentes
demolindo tijolo após tijolo Minha Igreja.
chegaram quase no cume hoje.
Falta de verdade pouco tempo ao derrubamento total
de « essa parte da Igreja » doente e podre ao mesmo tempo.
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Aquela que vocês vêem hoje não é Minha Igreja... Minha Verdadeira Igreja.
« O Inominado »... precede o Anticristo.
Quem tem Minha Luz no próprio coração e na própria mente
bem vê que está alterando o que Eu ensinei.
« O Inominado »... 1
levará de presente ao Anticristo Almas e Almas
que se perderão pela Eternidade... além da sua.
Sua vaidade e seu orgulho o precedem.
« O Inominado »... ama ser glorificado pelo Povo
e não se deu conta em sua necedade inteligente
de ter sido « preparado e nomeado » no Projeto monstruoso.
Está completado... o falso ecumenismo
e está programado... o choque entre muçulmanos contra os Cristãos.
Quando o sangue cobrirá a Terra
os muçulmanos crerão de ter vencido...
e o sangue não será só sangue vivo
mas também sangue espiritual de igual valor
e também superior com respeito ao sofrimento
e em vez demasiado tarde se darão conta...
de ter sido peões e instrumentos
para fazer o trabalho sujo contra os Cristãos
exatamente como fizeram os chefes hebreus de então
dando morte a Mim... porém usando os Romanos.
Usa bem sua mente « essa parte de hebreus ».
Para adquirir « voz e Poder » em Minha Igreja e entre os Cristãos...
não titubearam matar seus mesmos hebreus... as castas mais humildes.
O Holocausto hebreu...
é obra dos mesmos chefes hebreus da mesma época
e também de então « usaram outros » para fazer o trabalho sujo.
Não titubearam
suprimir uma parte de seu Povo
para fazer cair a culpa sobre outros...
inclusive culpáveis materialmente e cúmplices.
O resultado?
Cuidado ao tocar o Povo hebreu.
Toda reverência ao Povo hebreu.
Toda honra em Minha Igreja... ao Povo hebreu.
Eles hoje... têm poder em todo o Mundo
e parece que nada se deu conta.
« Essa parte do Povo hebreu » que Me odeia...
e Me fez e Me faz odiar...
e não Me faz reconhecer como Deus já vindo para redimir a Humanidade
controla todo setor da Sociedade Mundial...
da financeira aquela econômica e também alimentar.
Porque não abrem os olhos?
Por isto já disse a esta filha Minha... e sua Conchiglia
que chegaram desde muito tempo « ao ponto sem retorno ».
« Essa parte do Povo hebreu »
que não teve piedade nem sequer de seu Povo...
menos ainda não teve e não tem de vocês.
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Conseguiram inspirar-lhes « o culto do homem »
com todo tipo de bem estar físico
e visto que são inteligentes e vocês o são menos...
caíram na trama do bem estar e do luxo a todo custo...
descuidando o dever... o estudo e o conhecimento através dos descobrimentos.
Regulam as rédeas da Ciência e de todo tipo de progresso
e continuam a « regular os nascimentos em base às castas »
para eleger a seus pequenos soberanos
que os servirão até a custo da vida.
Sujeitam o comércio em todo âmbito
e possuem todo o ouro do Mundo...
e quando desejarão... no momento estabelecido por eles...
os dobrarão tirando-lhes tudo
ao menos que vocês não vendam a Alma a Satanás... seu padre.
Ai filhos e irmãos Meus... movam-se.
As belas palavras as usam também Satanás
para confundir-lhes para que confieis nele.
Não corram aqui e lá para encontrar-Me ou para sentir-Me.
Não façam caso aos tantos « falsos profetas »
que estão também no Clero traidor
que para custodiar o próprio prestigio Me renega cada dia
e obsequia « quem » altera Minha Doutrina Santa e Sagrada. 2
O Inferno está pronto para acolhê-los.
Não se ajoelhem às falsas promessas ou a quem os compadece
ou a quem se iguala aparentemente a sua pobreza material
e em vez usa riquezas a escondidas.
Ajoelhem-se em vez diante de Mim Sacramentado
porque Eu Estou Vivo e Verdadeiro e Presente
em Corpo... Sangue... Alma e Divindade na Santa Eucaristia.
E se um dia encontrarão fechadas as portas das Igrejas...
pois bem ajoelhem-se diante das portas fechadas
porque não são as portas que Me põe longe de vocês
porque os Amo.”
1- 2 Papa Francisco - Jorge Mario Bergoglio - jesuíta

_____________________
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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

* 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.
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.
A Revelação... o Apocalipse… está escrita em italiano porque esta é a língua da Igreja depois do
latim. Na voz “movimento” do Vocabulário da Língua Italiana de Nicola Zingarelli, Editorial
Zanichelli, Bologna, 2005, se lê: ação de mover ou mover-se - animação de gentio - isometria de um
plano ou de um espaço tridimensional sobre si mesmo de modo tal que duas figuras correspondentes
se podem sobrepor uma à outra - corrente cultural inspirada em ideias inovadoras - encontro,
assunto amoroso - movimento do ânimo - mudança - origem.
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« 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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