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VI PARTE
Querido Papa Emérito Bento XVI,
Jesus me pediu que lhe envie esta Revelação:
13 de outubro de 2013 - 07h - Jesus
“Eis me aqui Conchiglia… escreve…
o Terceiro Segredo de Fátima se está cumprindo em cada uma de suas partes.
Já foi superada amplamente…
a fase de Bispos contra Bispos e Cardeais contra Cardeais.
Agora a Apostasia está em curso
e Meu pequeno resto fiel deverá sofrer muito
para encontrar a força e a coragem
de não sucumbir ante o mal que impera em Minha Igreja.
Para chegar a dizer o que Me urge
devo antes retroceder um pouco em seu tempo cronológico
e explicar-lhes por que um Papa que era somente de transição… 1
se viu enfrentado à decisão de convocar um novo Concílio…
o Concílio Vaticano Segundo.
Meu Pedro teria sido testemunha protagonista
da existência de filhos de outros mundos também eles filhos de Deus…
e esta realidade… necessariamente…
deveria dar-se a conhecer o antes possível à Humanidade na Terra
através de Minha Igreja.
A credibilidade da fonte teria infundido na Humanidade um sentimento de confiança
Preparando-a para as sucessivas etapas de conhecimento…
porém em seguida surgiram divisões no seio da Igreja…
e Bispos e Cardeais pronto chocaram
porque nesta importantíssima Revelação
advertiam o perigo que corriam de ser despojados de todo o poder temporal
que exerciam no Mundo inteiro e graças as aberturas do Concílio
puderam introduzir o que os beneficiava.
O verdadeiro drama se materializou através do seguinte sucessor de Pedro… Paulo VI. 2
Este é a verdadeira chave que abriu a porta a Satanás.
Devo falar novamente dos sósias dos Papas.
Foi o Papa verdadeiro que disse que a fumaça de Satanás havia entrado na Igreja…
Foi o falso Papa que apresentou a heresia do Ecumenismo
e tudo o que prejudicou a Minha Igreja.
O verdadeiro Papa sofreu muito… prisioneiro e torturado.
Os funerais solenes foram feitos ao falso Papa.
João Paulo I foi para a Maçonaria um acidente na eleição… 3
e o mataram burlando ao Espírito Santo.
A João Paulo Segundo se lhe punha em hibernação mental temporal 4
e assim seus sósias podia atuar sem inconvenientes
firmando documentos e resoluções chegando inclusive a beijar o Alcorão…
porém neste caso…
era o Papa verdadeiro que vocês viram sofrer nos últimos anos…
seus verdugos estavam tranqüilos…
haviam encontrado o modo de não deixá-lo falar nem escrever mais nada.
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Lhe cortaram as cordas vocais tornando trêmulas suas mãos.
Os funerais solenes neste caso foi feito ao verdadeiro Papa.
Bento Dezesseis era contrario ao Ecumenismo…
ao ponto de reprovar a João Paulo Segundo…
não se deu conta Bento…
que em sua época de Prefeito… 5 quase sempre tinha a seu lado ao falso Papa.
Porém volto a Bento…
quando colocou de manifesto a sujeira existente na Igreja.
A Maçonaria extremou seus esforços para evitar sua eleição como Papa…
esse Papa que com sua autoridade havia tido a precisa missão
de deter o mais possível o « mistério de iniqüidade ».
Santo foi seu respeito e seu rigor
pela Doutrina… os Sacramentos e toda forma Litúrgica.
Com respeito ao Ecumenismo…
também ele foi manipulado mentalmente em forma episódica…
sem culpa… sem dar-se conta.
A este ponto quem seguiu atentamente o que eu disse…
se perguntará por que pedi a ele que se afastara do Vaticano.
Eis aqui a resposta.
Havia chegado o momento de retirar da cena « àquele » 6
que detinha o « mistério de iniqüidade ».
Este era o momento em que podia manifestar-se « o inominado » 7
o ímpio que prepara o advento do Anticristo final.
Este « inominado »… este « homem iníquo »…
foi encarregado pelo maligno
de destruir o poder espiritual que Eu quis para Pedro…
de ridicularizar a Sana e Santa Doutrina…
de desvalorizar toda honra e louvor exterior rendido à Glória de Deus…
de ultrajar os Sacramentos
a fim de que o maior número possível de pessoas coma e beba sua própria condenação.
Assim mesmo o maligno o encarregou desacreditar o Sacramento da Confissão
enaltecendo a consciência do homem capaz de absolver-se a si mesmo
em nome de uma Misericórdia que não pode subsistir
sem um sincero arrependimento…
Confissão sacramental…
reparação e conversão
com o sincero e firme propósito de não pecar mais
sob pena de ver-se submetido à Divina Justiça… a implacável Justiça de Deus.
A função de Pedro em Minha verdadeira Igreja
é a de abrir e fechar a porta da Casa do Rei do Universo que Sou Eu…
Casa terrestre prelúdio da Casa Celestial.
Porém como podem ver « o inominado »… « o homem iníquo »…
usurpando a palavra pobreza
e escondendo-se detrás de uma falsa humildade
não Me representa como Vigário sobre a Terra.
Seus gestos estudados e preparados cuidadosamente
só podem confundir os tontos e os néscios
que não Me conhecem… que não conhecem Minha Palavra.
Cegos que seguem a outros cegos e juntos terminarão na ruína.
O repito… é importante…
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a função de Pedro em Minha verdadeira Igreja
é a de abrir e fechar a porta da Casa do Rei do Universo que Sou Eu…
Casa terrestre prelúdio da Casa Celestial.
Em vez « o inominado »… « o homem iníquo »… « o ímpio »
não entra neste Santo Recinto das ovelhas pela Porta…
senão por outro lado
ou seja como ladrão… como bandido…
ignomínia da Casa de seu Patrão.
Estas Palavras abrem os olhos aos cegos
e fecham os olhos àqueles que dizem ver e se fiam de suas próprias luzes…
luzes ofuscadas por causa do Pecado Original.
Filhos e irmãos Meus…
Esforcem-se para permanecer espiritualmente sóbrios…
Ponham a Mim, Jesus, a reinar em seu coração e em sua sociedade.
Esta « Batalha Final » está em sua culminação.
Muitas Almas se perderão.
Muitos Sacerdotes Bispos e Cardeais cairão
e com eles Diáconos… Religiosos e Missionários
e até alguns mensageiros e instrumentos Meus espalhados pelo Mundo.
Esta que vêem é uma Igreja enferma… gravemente enferma…
e quando um está enfermo gravemente… cai.
Em vez Minha verdadeira Igreja…
formada por bons e santos Consagrados do pequeno resto que Me é fiel
está sã e vive e o inferno não prevalecerá sobre Ela…
porque o que é natural nada pode contra o Sobrenatural.
Sejam audazes e sejam prudentes segundo as circunstâncias.
Encontrarão socorro e salvação em Minha Mãe Maria e na Santa Eucaristia.
Os Amo.
Jesus.”
1 Roncalli - Papa João XXIII
2 Montini - Papa Paulo VI
3 Luciani - Papa João Paulo I
4 Wojtyla - Papa João Paulo II
5 Ratzinger - Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé
6 Ratzinger - Papa Bento XVI
7 Bergoglio - Papa Francisco, jesuíta

13 de outubro de 2013 - 07h e 20min - Maria Santíssima
“ Sou Mamãe Maria Conchiglia
e vejo bem quanta influência sobre vocês tem o maligno.
As mentiras que profere e as heresias que lhes apresenta as maquiagens para confundi-los.
Eu pedi a Consagração de Rússia a Meu Coração Imaculado…
qualquer outra fórmula é vontade humana não conforme a vontade de Deus
a quem se deve obedecer sem pedir explicações.
Se também esta Consagração não está em conformidade…
então verão a Rússia marchar e conquistar…
e uma prova de sua influência e potência já tiveram recentemente.
Acaso pode provir algo bom de « um homem iníquo e ímpio »?
Não glorifiquem ao homem… senão somente a Deus.”
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Querido Papa Emérito Bento XVI,
o Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco, em forma herética desconhece « os Novíssimos»:
http://it.radiovaticana.va/news/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse:_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso,_maria/it1719819

« Os Novíssimos » são as instâncias últimas e decisivas que o homem deverá afrontar no final de sua
vida: Morte, Juízo, Inferno o Paraíso, sem esquecer-nos do Purgatório:
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p123a12_it.htm

O Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco, há pronunciado uma heresia.
O Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco, está difundindo uma falsa doutrina.
O Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco, disse que tanto São Pedro como Maria Santíssima
atraiçoam as disposições de Jesus.
O Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco, antes da Santa Missa em Castel Gandolfo:
disse às Clarissas: se Pedro fecha as portas do Paraíso, Maria as abre.
[…] Maria está no interior da porta do Paraíso; São Pedro nem sempre abre a porta quando
chegam os pecadores e então Maria sofre um pouco, porém permanece ali. E de noite, quando se
fecham as portas do Paraíso, quando nada vê e nada sente, Maria abre a porta do Paraíso e deixa
entrar a todos […]

Querido Papa Emérito Bento XVI,
foi Jesus quem instituiu a São Pedro com o poder de atar e desatar tanto no Céu como na Terra, está
escrito no Santo Evangelho.
Às Monjas Clarissas, o Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco, de fato disse que São Pedro
serve a Satanás e atraiçoam a Jesus, abrindo também a porta aos pecadores que em vez
merecem ou o Purgatório ou o Inferno.
O Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco, de fato disse também que Maria Santíssima serve
a Satanás e atraiçoam a Jesus Seu Filho, porque depois que Pedro fechou as portas do Paraíso,
Maria à escondidas de São Pedro e à escondidas de Jesus,_abre as portas deo Paraíso a todos,
portanto também àqueles que em vez merecem ou o Purgatório ou o Inferno.
Tampouco as Clarissas se deram conta desta heresia?
O Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco em forma herética há desconhecido de fato
« OS NOVÍSSIMOS » que Jesus ensina através da Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica
Romana… Em lugar de ensinar a Doutrina de Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele mesmo Deus,
o Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco, não fala nem como Bispo de Roma nem como papa
visto que predica gravíssimas heresias em prejuízo das Almas que confiam nele.

Querido Papa Emérito Bento XVI,
O Senhor sabe que uma forma de enfraquecimento o constitui o ataque ao dogma segundo o qual,
fora da Igreja Católica não há salvação.
22 de novembro de 2010 – 04h e 30min. - Deus Pai à Conchiglia
[…] Qualquer que proclame ou ponha em prática outra doutrina é herético e de fato está
excomungado mesmo que seja um Sacerdote… um Bispo…
um Cardeal ou um Papa
visto que as Verdades da Fé são Sagradas para Deus e por isso intocáveis. […]
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O Credo Tridentino, afirma “prometo solenemente e juro conservar com a máxima firmeza, com a
ajuda de Deus, esta verdadeira Fé Católica, - fora da qual nada poderá salvar-se …”
Várias vezes, o Magistério definiu solenemente o dogma segundo o qual não há salvação fora da
Igreja Católica. Porém ainda hoje, o dogma é negado e enfraquecido por um “ecumenismo” que
chega a declarar que os heréticos protestantes e os cismáticos Ortodoxos já não tem que voltar
ao seio da Igreja Católica para salvar-se.
Portanto por causa de suas heresias…
O Bispo de Roma Bergoglio, papa Francisco,
o teólogo Cardeal Kasper,
o Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé Mons. Gerhard Ludwig Müller,
estão de fato EXCOMUNGADOS POR DEUS.
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_
La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
Kasper
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2013_ago_20_Prefetto_Congregazione_Dottrina_della_Fede_Gerh
ard_Ludwig_Muller_eretico.pdf
Müller

Querido Papa Emérito Bento XVI,
a continuação se transcrevem as provas da heresia do Bispo de Roma Bergoglio, papa
Francisco:

O Papa às Clarissas: se Pedro fecha as portas do Paraíso, Maria as abre.

Antes da Missa em Castel Gandolfo, o Papa Francisco, se reuniu com as Clarissas do Mosteiro de clausura de
Albano, a um mês de sua primeira visita a este instituto. O encontro durou cerca de três quartos de hora. Sergio
Centofanti entrevistou à Madre abadessa, Maria Assunta Fuoco, e à Madre vigária, sor Maria Concetta Sfregola :
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P. - Madre Maria Assunta, como foi o encontro com o Papa?
R. – Expressar os sentimentos que experimentamos neste encontro breve porém intenso é difícil, mas o que o
Santo Padre nos deixou foi isto: nos exortou a viver em profundidade nossa vocação, permanecendo fiéis a
nosso carisma, quer dizer com essa simplicidade, com essa busca da essencialidade, com essa pobreza que faz
com que nos sintamos todas irmãs. Ou seja um forte empenho por viver uma relação fundada no amor do
Senhor. É um pouco, se quer o que expressa à pessoa do Santo Padre: uma humanidade muito rica, uma
humanidade que não se detém no acessório, senão que aprofunda, criando vínculos. São suas palavras, sua
forma de estar entre nós, muito simples, porém com essa simplicidade que revela uma profundidade muito
forte. Foi um momento que resulta verdadeiramente difícil de transmitir! Porém supõe uma alegria e uma
força que nos convoca ainda mais a assumir ante o Senhor uma responsabilidade autêntica e verdadeira em
favor da Igreja e do Santo Padre.
P. - Sor Maria Concetta, que lhe chamou a atenção do encontro com o Papa?
R. – Ele estava tranqüilo, distendido como se não tivesse nenhum pensamento ou nada que fazer. Falou-nos –
numa forma que nos surpreendeu muito- de Maria, nesta Solenidade da Assunção. A mulher consagrada é um
pouco como Maria. Contou algo simpático, belo, que nos fez rir a todos, inclusive a ele: Maria está no interior
da porta do Paraíso; São Pedro nem sempre abre a porta quando chegam os pecadores e então Maria sofre
um pouco, porém permanece ali. E de noite, quando se fecham as portas do Paraíso, quando nada vê e nada
sente, Maria abre a porta do Paraíso e os faz entrar a todos. Percebemos nisto nossa missão, nossa vocação.
Esta vocação à vida contemplativa, em clausura, hoje não se compreende em absoluto, porém não importa!
Qual é o essencial? Qual é o propósito desta vida, desta vocação? Creio que seja justamente isto. E hoje o Papa
em poucas palavras nos ha lembrado. No silêncio, na obscuridade, na noite, quando ninguém vê, ninguém sabe,
ninguém sente, quanta gente passa diante dos mosteiros de vida contemplativa e não sabe se quer quem está ali
dentro e por que estão ali! Neste silêncio, nesta noite, tem lugar nossa missão, isto é, poder abrir as portas do
Paraíso para fazer entrar a toda a humanidade, a todos os homens, irmãos e irmãs que talvez tampouco
conheçam, tampouco saibam e talvez não tenham o dom da fé. Como Maria, abrir essa porta; voltar a dar
confiança, esperança. Ninguém sabe… porém não nos importa. Deus o sabe, Maria o sabe!

Fonte: site em Radio Vaticana
http://it.radiovaticana.va/news/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse:_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso,_maria/it1719819
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Querido Papa Emérito Bento XVI,
permaneço em respeitosa obediência à Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica Romana…
só nos ensinamentos de Jesus, Filho de Deus Ele mesmo Deus, no Santo Evangelho.
O Credo Tridentino da automaticamente e de fato O Imprimátur a:
A Revelação dada à Conchiglia: « BENTORNATO MIO SIGNORE »
(BEM-VINDO MEU SENHOR)
O Grande Livro da Vida - Obra Divina atualmente e XIII volumes
Deus O abençoe
e a Divina Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, A Perfeita, O proteja
e proteja o mundo inteiro
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.

Conchiglia
della Santissima Trinità

A VERDADE SOBRE A RENÚNCIA DO PAPA BENTO XVI:
http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/13.250_PT_PAPA_BENEDETTO_XVI_13_febbraio_2013_La_Ver
ita'_sulle_dimissioni_del%20Papa_nel_giorno_delle_Ceneri.pdf
APROFUNDAMENTOS A CARGO DE DR. LORENZO SIMONETTI:
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
Observações preliminares sobre « A REVELAÇÃO » dada à Conchiglia
Não aceitar « A REVELAÇÃO » dada à Conchiglia seria um pecado tão grave como o de Caifás
http://www.conchiglia.us/LATINO/Riflessioni/44_Riflessioni_Monos_Osservazioni_su_LA_RIVELAZIONE_data_a_Co
nchiglia.pdf
ABOMINATIO DESOLATIONIS
Erros conciliares e pós-conciliares no 50° aniversário do Concílio Vaticano II, Ano da Fé.
http://www.conchiglia.us/LATINO/Riflessioni/49_Riflessioni_Monos_ABOMINATIO_DESOLATIONIS_errori_concilia
ri_e%20_post_conciliari_2013.06%20gen.pdf
outras Reflexões Bíblico-Filológicas:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
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* O Fundamento do Nome: « Conchiglia »
Jesus morreu realmente numa 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 Nazaré, na Basílica de Loreto - Ancona - Itália, se foi irradiando
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” é como uma investidura pelo qual o
elegido é constituído fundador de uma instituição de Origem Divina, destinada a perdurar e
perpetuar-se no tempo, convocada a cooperar na História da salvação de 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.
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.
« A REVELAÇÃO » dada à Conchiglia... o Apocalipse...
está em italiano porque Italiano é a língua da Igreja depois do latim.
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 por que
foi pedido a esta filha que fundasse um Movimento de Amor? Reflitam. Façam silêncio dentro de vocês.
Pensem. Meditem. Tentem expressar-se pelo menos. Não fiquem aí inertes. Passam pela mente algumas
respostas... porém as consideram improváveis visto que se Deus faz uma pergunta... a resposta não pode ser
fácil. Isso pensa vocês mas em vez não é assim.
Deus é Amor… portanto Movimento de Amor porque é Movimento de Deus…
e visto que é Movimento de Deus é o Único Movimento que Deus quer agora no Mundo.
E algum de vocês já se perguntou por que a Revelação... o Apocalipse... está em língua italiana?
Digo para vocês rapidamente... visto que de todos os modos teriam dificuldade em responder.
A Revelação... o Apocalipse... está em italiano porque esta é a língua da Igreja depois do latim.
A Revelação... o Apocalipse... dada a esta filha Nossa Conchiglia que é a continuação de João...
é para a Igreja. E todos os Sacerdotes... Bispos e Cardeais que estão no Mundo para tornar-se tais...
tiveram que estudar e aprender italiano... o idioma no qual se expressa todo Papa.
Somente depois... o que o Papa diz e escreve em italiano... é traduzido às demais línguas.
Mediante a língua italiana a Revelação... o Apocalipse… dada à Conchiglia pode ser transmitida
a todos os rincões do Planeta Terra através da Igreja que de dita transmissão é responsável
por intermédio de todos os Sacerdotes... Bispos e Cardeais que estão no Mundo a fim de que nada
possa dizer... não sabia. É desde o Início dos Tempos que foi estabelecido tudo isto e mesmo que aceitem ou
não... assim será... visto que é Decreto e Vontade de Deus... e Eu Sou Deus... a Terceira Pessoa da Santíssima
Trindade.”
_______________________
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« Nós não temos certeza que aquele que recebe a verdade dará o seu consentimento,
mas é certo que para alguns indivíduos é apropriado ensinar a verdade. »
(Agostinho de Hipona, contra o gramático donatista Cresconio, Livro Primeiro)

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.

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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