Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

INQUIETANTE REVELAÇÃO SOBRE A GÊNESIS
Conchiglia… chegou a hora de dizer-te coisas
que não disse a Meu filho Guido porque não era o tempo
E JÁ QUE FOI A TI QUE CONFIEI O « SEGREDO DO REI »…
É EM TI QUE GUARDEI A « PÉROLA PRECIOSA »
E A PÉROLA NASCE DA CONCHIGLIA.
30 de novembro de 2013 - 06h e 30min - Deus Pai

Carta aberta de Conchiglia ao Papa Emérito Bento XVI
Mosteiro Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 - Cidade do Vaticano SCV
e a Sua Excelência Rev.ma Bispo Diocese de Chiaravalle-Senigallia (AN) - Italia
Mons. + Giuseppe Orlandoni

Prot. 13.265 - 12.12.13
Solenidade de Maria Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe
Certificada R.R

Querido Papa Emérito Bento XVI,
Deus Pai me disse de enviar-Lhe esta Revelação.

30 de novembro de 2013 - 06h e 30min. - Deus Pai
“ SOU O PAI CONCHIGLIA…
E MINHA GLÓRIA É O HOMEM VIVENTE.
FOI A TI QUE ESCOLHI PARA GLORIFICAR A MÃE DE MEU FILHO JESUS.
FOI A TI QUE ELEGI PARA GLORIFICAR MINHA IGREJA.
Deixa fora de ti cada voz que se te desencadeará em contra
porque os vazios de Mim não podem nem entender nem compreender.
O que estou para dizer-te desencadeará ainda mais a inveja de Lúcifer
que fará tremer a Terra como nunca tremeu.
Será um revirar-se de cada coisa e nada ficará em seu lugar
porque seu objetivo desde sempre foi de destruir a Humanidade…
de destruir Meus filhos
de destruir o Homem que criei a Minha Imagem e Semelhança.
Ai Homem!
Minha Criatura!
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Meu projeto sobre ele era e é ainda maravilhoso
e é por isto que Lúcifer tinha e tem ainda inveja e ciúme disto.
Conchiglia…
chegou a hora de dizer-te coisa que não disse a Meu filho Guido 1
porque não era o tempo
E JÁ QUE FOI A TI QUE CONFIEI O « SEGREDO DO REI »…
É EM TI QUE GUARDEI A « PÉROLA PRECIOSA »
E A PÉROLA NASCE DA « CONCHIGLIA ».
Eis aqui…
a criação do Homem há iniciado sobre o Planeta Terra
o Planeta mais belo do Universo…
rico de tudo o que teria servido para acolher dignamente ao Homem
criado a Minha Imagem e Semelhança.
SIM… SOBRE O PLANETA TERRA HÁ INICIADO TUDO.
INICIOU O « PROJETO HUMANIDADE »
QUE DEPOIS SERIA DIFUNDIDO… NO UNIVERSO!
O Primeiro Homem… « o Adam » foi criado inteligentíssimo
com dons sobrenaturais por vocês imagináveis…
precisamente a Minha Imagem e Semelhança.
Como se deu a criação do Primeiro Homem… o Adam…
já foi explicado… então vou mais além. 2
O que vou dizer é colocado dentro de um « espaço - tempo » que não existe
e que nada pode fazer em anos e estações
se não aproximadamente e indicativamente.
O Adam e a Mulher Inocente… o Primeiro Casal.
O Adam e a « fêmea - pré-humana - ancestral »
conceberam Caim… o primeiro híbrido.
O Adam e a Mulher Inocente
receberam o « primeiro filho geneticamente puro »
também ele à Imagem e Semelhança Minha… Abel.
Depois dele… outros filhos geneticamente puros.
Porém depois de Caim teve outros híbridos.
Tanto os « puros » como os « híbridos »… inteligentes
mas diversos na exterioridade…
e a Morte entrou no Mundo.
Para simplificar direi…
que o Bem e o mal agora já conviviam sobre o mesmo terreno.
Ambos colonizaram o Planeta Terra
e se evolucionaram no próprio âmbito.
Uns viviam mais… os outros menos.
Inclusive vivendo mais tempo…
os filhos puros tinham um tempo de gestação mais longo…
em vez os híbridos tinham um tempo de gestação mais breve…
e assim se desenvolviam em maior número.
TANTO OS PUROS COMO OS HÍBRIDOS PROGREDIRAM EM CIÊNCIA
ATÉ O PONTO DE COLONIZAR OUTROS PLANETAS
E ASSIM LEVAR SUAS « VIDAS DIVERSAS » SOBRE OUTROS PLANETAS…
E ALI MULTIPLICAR-SE.
E ASSIM SE ESPALHOU O HOMEM NOS PLANETAS DO UNIVERSO…
NOS TEMPOS A SEGUIR.
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Volto ao Primeiro Homem « o Adam »…
e aqui necessariamente devem conectar-se
ao que já disse concernente ao Gênesis. 3
O pecado de soberba e de hibridação de « o Adam » já era evidente…
séculos e séculos se sucederam ainda com o Primeiro Homem em vida
porque criado com todos os dons sobrenaturais
a ele necessários para viver longo tempo sobre a Terra
e cumprir assim o « projeto colaborativo - pro criativo ».
A rebelião e a soberba teria superado todo limite e grau
e já o Adam era orgulhoso de si…
assim Me desafiou e engendrou « com seu sêmen sem o contato natural »
e experimentou até criar outras raças híbridas. Muitas. Com características diversas.
ESTES SERES HÍBRIDOS DAS MUITAS RAÇAS
ERAM EM TODO CASO MUITO INTELIGENTES
E A SUA VEZ NO DECORRER DOS SÉCULOS SE AVENTURARAM
TANTO SOBRE O PLANETA TERRA COMO EM OUTROS PLANETAS… COLONIZANDO-OS.
E ASSIM SOBRE OUTROS PLANETAS VIVIAM « OS FILHOS PUROS E OS FILHOS HÍBRIDOS »
CADA UM COM AS PRÓPRIAS CARACTERÍSTICAS.
O objetivo deles era a conquista e o poder
e guerras sobre guerras se sucederam na Terra e no céu sobre outros planetas.
E as guerras ainda subsistem.
Resumindo…
O ADAM O PRIMEIRO HOMEM POR MIM CRIADO…
LOGO SE HÁ ENSOBERBECIDO E SE HÁ REBELADO
E HÁ DADO COMEÇO E VIDA ÀS « RAÇAS ALIENÍGENAS EXTRATERRESTRES »
E NÃO O CONTRÁRIO COMO FALSOS ESTUDIOSOS HIPOTÉTICOS.
As raças estranhas malvadas… vocês as chamam diabos.
As raças estranhas que Me amam… vocês as chamam anjos.
Vocês os definiram « deuses »… « seus criadores » 4
e eles lhes fizeram crer
para poder melhor submeter e escravizar.
VOCÊS OS CONSIDERARAM E AINDA OS CONSIDERAM…
SERES SUPERIORES A VOCÊS PORQUE MAIS EVOLUÍDOS
E EM VEZ… NO COMEÇO « OS SUPERIORES ERAM VOCÊS »…
« OS FILHOS PUROS » ANTES DA HIBRIDAÇÃO.
Por causa das guerras e conseguintes catástrofes
cada vez o Planeta Terra teve que começar de novo
e de quase tudo se há perdido memória…
E AQUELES QUE ERAM « SEUS IRMÃOS MENORES »
CONSERVANDO O AMOR POR MIM SE HÃO EVOLUCIONADO…
ATÉ APARECER-LHES COMO IRMÃOS MAIORES.
Sobre o Planeta Terra agora convivem seres alienígenas « bons »
e seres alienígenas « malvados ».
Aqueles bons para defendê-los e proteger o Planeta Terra de vocês mesmos
e aqueles malvados para manipulá-los e destruir seu hábitat
para logo conformá-lo à natureza biológica deles.
Ambos fazem experiências sobre vocês...
os bons para melhorar seu DNA…
os malvados para estudar e para entender como fazer para manipular melhor
3
e assim destruí-los no corpo e na Alma
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e assim apoderar-se definitivamente do Planeta Terra…
o jardim mais lindo do Universo.
As experiências destes seres alienígenas malvados
se desenvolvem nas profundezas da terra e dos oceanos
e os sequestros humanos e animais…
lhes provêm « matéria prima em órgãos e alimentos »
por isto desaparecem milhões e milhões de pessoas em todo o mundo…
sem deixar rastro.
O « material orgânico » o conservam em enormes congeladores.
Os Polos são congeladores artificiais.
Os seres alienígenas são também « muda-forma »
e podem viver entre vocês sem que os distingam esteticamente…
com efeito detém sítios de poder e comando em todo o Planeta
e os fazem trabalhar em várias formas de escravidão
deixando-os o mínimo indispensável para seu sustento físico
e tê-los em vida até a máxima exploração
depois do qual… vocês para eles não servem mais.
A tecnologia que desenvolveram... vocês não a podem nem sequer imaginar.
O que eu disse… são adiantamentos de quinze mil anos e não os dizem a vocês.
Seu DNA está praticamente bloqueado.
Se fosse desbloqueado vocês viveriam centenas e centenas de anos...
comunicariam com o pensamento…
não teriam nenhuma doença…
veriam melhor e longe…
ouviriam melhor e de longe.
Têm todos os meios para curar o corpo
porém não lhe são disponíveis para tê-los escravos e dependentes…
têm os meios para fazer chover e dar água em cada ângulo do Mundo…
têm toda a energia disponível a custo zero só para eles…
têm nanotecnologia invasiva para fazê-los adoecer e morrer quando e como querem…
têm decompositores de matéria que se só o quisessem…
eliminariam o problema - praga do lixo em cada ângulo do mundo…
têm instrumentos sofisticados para ler o cérebro e ler para vocês o seu passado…
têm tudo o que se necessita para realizar cópias viventes de vocês…
e para entrar em vocês e para aparecer vocês.
Os « sósias artificiais » são só semelhantes ou manipulados cirurgicamente.
Têm a tecnologia para alcançar profundidades da terra e dos oceanos…
em um abrir e fechar de olhos.
Provocam correntes oceânicos para que vocês não os acerquem a suas posições.
Debaixo de suas cidades tem outras cidades com todo tipo de laboratórios médicos e militares
onde têm escravas milhões de pessoas desaparecidas
e as catástrofes e as guerras são ocasiões de recrutamento…
sem que ninguém se de conta.
Sua finalidade é reduzir a população mundial
ao mínimo indispensável para eles…
para que vocês trabalhem para eles e sejam melhor controlados e manejados
porque querem o Planeta Terra todo para eles.
E mesmo que tudo o que disse os repugna e os desconcerta
começam a ver… através deste véu rasgado.
Agora compreendem melhor porque é inevitável a purificação.
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« Estes seres devem ir-se »
e deixar espaço aos filhos de Deus… a Meus filhos que Me amam.
Portanto não tenham medo a pesar do que foi dito
porque os cuido como a pupila de Meus Olhos
e os Anjos… aqueles verdadeiros… os protegem desde sempre
sejam aqueles que se encarnaram e desenvolveram santas tarefas sobre a Terra
sejam aqueles que não se encarnaram e são puros espíritos que os guiam e os sustentam.
Estás cansada Conchiglia… detêm a mão agora descansa.”
1 Sacerdote Don Guido Bortoluzzi - Gênesis Bíblica
2 - 3 Rif. GÊNESIS - A Verdade sobre a Origem do Homem e sobre o Pecado Original
A REVELAÇÃO dada à Conchiglia « BEM-VINDO MEU SENHOR » O Grande Livro da Vida
Obra Divina atualmente em XIII volumes
4 Raças extraterrestres provenientes de outros planetas

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.
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
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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.
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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O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA - Livraria Editorial Vaticana, 1992
à voz MULHER: § 64 “Pelos profetas, Deus forma o seu povo na Esperança da Salvação, na espera de uma
Aliança Nova e Eterna destinada a todos os homens (cf. Is 2,2-4), e que será gravada nos corações
(cf. Jr 31,31-34; Hb 10,16). Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de
todas suas infidelidades (cf. Ez 36), uma Salvação que incluirá todas as nações (cf. Is 49,5-6; 53,11).
Serão, sobretudo os pobres e os humildes do Senhor (cf. So 2,3) quem manterá esta Esperança. as mulheres
santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Ester conservaram viva a esperança da
salvação de Israel. DELAS A FIGURA MAIS PURA É MARIA (cf. Lc 1,38).”
O Credo Tridentino dá automaticamente e de fato O Imprimatur a:
A Revelação dada à Conchiglia: « BEM-VINDO MEU SENHOR »
O Grande Livro da Vida - Obra Divina atualmente em XIII volumes.
Reflexões Bíblico-Filológicas por Dr. Lorenzo Simonetti
Jurista e Latinista, Investigador independente
http://www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html

« 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.
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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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