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VII PARTE

A DÚVIDA DE BERGOGLIO SOBRE MARIA SANTÍSSIMA
Maria Santíssima em vez disse:
Então… qualquer coisa distinta que sustentará « o inominado »
e que sustentarão « seus cúmplices » não são mais que
caminho ao Inferno… mentira… morte.”
… Vocês filhos Meus… tenham bem gravadas em sua mente e em seu coração
estas simples Palavras de Jesus…
EU SOU O CAMINHO… A VERDADE… E A VIDA.
Maria Santíssima à Conchiglia
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VII PARTE

Querido Papa Emérito Bento XVI,
Jesus me disse que lhe envie estas Revelações.

28 de dezembro de 2013 - 07h e 45min - Maria Santíssima
“ Estou aqui Conchiglia para falar a Meus filhos
como aos Apóstolos no Cenáculo…
e no Cenáculo não entrava qualquer um
e sobretudo se falava de Jesus… de Seu Amor e de Seus prodígios
portanto não pode existir um Cenáculo sem que se fale de Jesus…
como não pode existir a verdadeira Igreja se não se fala « só de Jesus ».
No « Cenáculo Igreja » não pode entrar qualquer um que professe « falsas religiões ».
Jesus aplicará os méritos da Redenção só a quem crê Nele
e não aos não crentes nem a quem professe falsas religiões.
Filhos meus procurem « Textos Sagrados » de edições passadas
porque aqueles que servem a satanás
já modificaram os «Textos Sagrados » para confundi-los
e para conduzi-los por caminhos alternativos
que não conduzem a meu Filho Jesus
como Ele ensinou aos Apóstolos.
Aproximem-se à Igreja verdadeira…
Aproximem-se a Jesus…
porém apartem-se dos falsos ensinamentos « do inominado » 1
que em meio de tantas belas Palavras recitadas sabiamente… 2
há introduzido palavras que não pertencem a Jesus… mas sim a satanás.”
1 Papa Francisco - Jorge Mario Bergoglio - jesuíta
2 Palavras do Santo Evangelho

31 de dezembro de 2013 - 07h. - Jesus
“ « O inominado » é astuto… é um verdadeiro ator… 1
e como tal prepara com tempo os choques… as pausas e os gestos
visto que ele conhece seu valor.
Ele sabe que as ovelhas caminhando uma detrás da outra
pisam e sujam a erva fresca
e são poucas as ovelhas afortunadas em primeira fila
que conseguem engolir alguns brotos frescos.
Ao redor « do inominado » se reúnem as massas
porem se sabe… que as massas são tais…
porque por si só, as pessoas não sabem que fazer nem que dizer
visto que a Mim pouco ou nada Me conhecem como tampouco conhecem Meus prodígios.
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Se os conhecessem… se dariam conta
como está desonrando-Me… a Minha Mãe Maria e a Minha Igreja
e está difamando também a vocês… Meu pequeno resto fiel.
« O inominado » tem um coração sujo
e num coração sujo nem Eu nem Minha Mãe podemos habitar.
« O inominado » se recobre com aquilo que não crê em seu coração
e justamente porque não crê…
expande em alto grau palavras boas porém não suas.
Pronúncia as palavras só porque sabe ler e recitar…
Em seu coração odeia as mulheres e, sobretudo a Maria Minha Mãe
e fará todo o possível… sempre com elegantes e falsas maneiras…
para fazer com que Minha Mãe apareça como uma pobre mulher
criatura mortal comum
incapaz de compreender os Mistérios de Deus…
fará de tudo para menosprezar ainda mais a Minha Igreja
com a cumplicidade de « suas opiniões».
O Vaticano centro do poder mundial-temporal é um ninho de víboras…
um enorme sepulcro…
branqueado por fora e cheio de podridão…
onde « nenhum » dos Santos Mandamentos é respeitado.
Nenhum… nenhum.
Apartem-se de Mim malditos.
Fora de Minha Igreja.
Não se atrevam a tocar Meu corpo e Meu Sangue.
Não os quero sobre Mim nem a Meu lado.
Sinto repugnância e desgosto só vê-los
e choro por aqueles filhos Meus Sacerdotes que Me amam
e aos que vocês mantém cativos de suas malas ações.
Sacerdotes Meus…
coragem… não tenham medo
defendam a Mim e a Minha Igreja
são poucos porém Eu Estou com vocês
e Eu já venci o mal.”
1 Papa Francisco - Jorge Mario Bergoglio - jesuíta

31 de dezembro de 2013 - 07h e 30min. - Maria Santíssima
“ Sou Mamãe Maria Conchiglia
e estou aqui para alertar o mundo do que está sucedendo
e que ainda sucederá na Igreja… da qual Eu Sou Mãe.
A Realeza de Meu filho Jesus ilumina os filhos de Deus
e cega os filhos de satanás.
Filhos meus…
os filhos de satanás colaboram ativamente com seu padre
e com grande pompa e discursos confundem os simples
Insinuando-lhes « o veneno mortal da dúvida ». 1
E aqui voltamos…
« crer ou não crer »?
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E em vez os simples e sobretudo os soberbos
deixarão de golpear-se o peito
e vagarão no pântano do Ecumenismo e do diálogo com satanás…
que há criado habilmente as « falsas religiões »
e vagarão entre supostos teólogos e textos humanos
com elucubrações extravagantes…
vocês filhos Meus… tenham bem presentes em sua mente e em seu coração
estas simples Palavras de Jesus…
Eu Sou o Caminho… a Verdade… e a Vida.
Portanto… toda coisa distinta que sustenta « o inominado »
e que sustenta « seus cúmplices » não são mais que
o caminho ao Inferno… mentira… morte.”
1 “ o veneno mortal da dúvida”, Ref. à a Revelação de
19 de maio de 2003 - 02h e 25min. - Jesus à Conchiglia
“Eis me aqui Conchiglia Minha.
Esperaste-me pacientemente
e teu coração agora Me tem dentro de si com as Palavras que te dou
e que servirão para muitos Filhos e irmãos Meus e teus.
A turbação que se sente no coração não provém de Mim
visto que Eu Sou alegria.
A dúvida que se sente no coração não provém de Mim
visto que Eu Sou certeza.
As palavras contraditórias não provêm de Mim
visto que Eu Sou claridade.
Os atos que não estão em consonância com Meus Ensinamentos
provém do inimigo eterno
visto que por toda a eternidade será inimigo de Deus.
Assim pois filhos…
leiam bem dentro de seu coração
e observem atentamente…
como se comportam quem os rodeiam e em quem confiam.
Sejam objetivos sem justificar nem condenar
porém salvaguardem com firmeza todos os desejos de Deus.
Filhos Meus…
é o medo que bloqueia a « maior parte» de suas ações
porém o medo não vem de Deus
porque quando Deus pede conhece suas possibilidades.
Confiem então de Deus e não em palavras vãs e confusas dos homens.
Só quem fala como Eu
é digno de representar-Me ante o mundo
mesmo em sua mísera humanidade.
Conchiglia…
Eu… Jesus… que desde a Trindade falo a todos os filhos da Terra
sempre Me proclamo Rei do Universo
e como tal tenho a faculdade de prepará-los na Alma e no espírito
através de Minhas Santas Palavras.
Filhos Meus… Deus nunca fala por falar.
Vocês realmente têm necessidade de ser guiados
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visto que são criaturas que foram deixadas de lado
justamente por quem teria a grande responsabilidade de guiá-los.
Porém agora… excluídos os Sacramentos
que devem ser administrados pelos Sacerdotes…
não estão mais sujeitos à obediência
sim estes procedem contrariando Meus Santos Mandatos..
Os abençôo filhos
em Nome do Pai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.”
tomado de:
A REVELAÇÃO
dada à Conchiglia
« BEM-VINDO MEU SENHOR »
O Grande Livro da Vida
Obra Divina atualmente em XIV volumes
_________________________

A DÚVIDA DE BERGOGLIO SOBRE MARIA SANTÍSSIMA
O texto da homilia pronunciada pelo papa Bergoglio, no dia 20 de dezembro último, durante a santa
Missa em Santa Marta. Uma homilia em que a teologia da dúvida se transforma em doutrina manifesta,
a qual se confirma como nova diretiva de evangelização. O pontífice, tecendo o argumento do silêncio como
meio privilegiado para custodiar um mistério, e referindo-se à figura de Maria Virgem aos pés da Cruz, fez o
seguinte comentário: “O Evangelho não nos disse nada: se disse alguma palavra ou não… Estava silenciosa,
porém dentro de seu coração, quantas coisas dizia ao Senhor! “Tu, aquele dia [a Anunciação] – isto foi o
que lemos – me disseste que [Jesus] ia a ser grande; Tu me disseste que lhe darias o Trono de Davi, seu pai,
que reinaria para sempre, e agora o vejo ali!
A Virgem era humana!
E talvez tivesse vontade de dizer: “Mentiras! Fui enganada!”
E…

LA DOMENICA (O DOMINGO) – ed. Paulinas – IV de Advento, 22 de dezembro de 2013, pág. 38
na terceira “oração dos fiéis” se lê: “Depois da experiência da dúvida, José acreditou… Oremos.”
______________________

Uma nova catequese vaga pelo mundo católico e incumbe sobre a consciência dos fiéis. Inclusive se
pode dizer que, desde muito tempo, já permeou no conjunto do espírito doutrinal – teologia, ética,
liturgia – de sorte que se escreve e se fala dela como novo instrumento de interpretação.
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É a “dúvida” que, puramente falando, “crescit eundo”, adquire força ao propagar-se, e o que no passado
era considerado o fundamento da fé, a saber, o “Credo”, foi inicialmente superado pelo racionalismo
cartesiano, promotor e alimentador de uma desconfiança que se transformará em método e medida da
mesma fé. “Duvido, logo creio; creio, logo duvido”. Mas se dívida e mais se investiga,
porém, quanto um mais se ilude crendo encontrar as respostas, se tem como resultado o afastar-se da via
principal, até perder a orientação desembocando em outras doutrinas, em outras confissões ou, como
suceder, perdendo a mesma fé, aquela que se buscava aplicando a dúvida metódica. […]
Porém voltamos ao fato. Na folha LA DOMENICA – ed. Paulinas – IV de Advento, 22 de dezembro de
2013, pág. 38 – na terceira “oração dos fiéis” se lê: “Depois da experiência da dúvida, José acreditou…
Oremos.”, com referência ao Evangelho de São Mateus (1, 18/24). E visto que é tal a ânsia de santificar e
ratificar o duvida, que se a coloca inclusive ali onde não existe, falsificando assim una historia de
significado oposto.
José, ainda lendo superficialmente o texto citado, não dúvida de nada:
1° - porque querer repudiar em segredo Maria não está indicando nenhum tipo de dúvida, porque,
ignorando o que teria acontecido nela – a concepção divina –, como qualquer pessoa com sentido de
responsabilidade, pensa deixar sem efeito e invalidar a promessa empenhada por manifesta
infidelidade da outra pessoa. Ele toma conhecimento que sua prometida está encinta, e não dele, mas
como é “homem justo”, para não desonrar a Maria decide repudiar-la em silêncio, sem rumor e sem
exibir o libelo de abandono ao que podia recorrer conforme o direito;
2° - porque, depois do sonho durante o qual o anjo lhe revela os desígnios de Deus, ele prontamente –
nada de dúvida! – “fez como lhe tinha ordenado o anjo do Senhor, e tomou consigo a
sua esposa” (Mat. 1,24).
Os autores da Conferência Episcopal Italiana (CEI), alucinados e ébrios de reformismo e atualização,
atraídos por uma desconfiança difundida como exercício de investigação, lhe lançaram assim a etiqueta da
dúvida a um santo – José– cuja definição de “homem justo” é garantia e título de fé. Não se compreende,
portanto, como esta ingênua reflexão, escrita inclusive na oração dos fiéis, possa ter sido concebida e
impressa.
A leitura do capítulo de São Mateus é, com efeito, lineal, simples e grandiosa, onde José aparece como
homem de idéias claras, em absoluto titubeante. E assim, sutilmente, a má semente desta nociva erva
contaminante, ou seja a dúvida, que já desde muito tempo há germinado e espigado, está invadindo e
sufocando a messe no campo do Senhor.
Nós queríamos lembrar aos exegetas e teólogos da CEI que o cristão não possui dúvidas de nenhum tipo, no
máximo encontra dificuldade para entender – e não poderia ser de outro modo! – porém crer em Jesus, o qual,
não por caprichosa retórica, se há proclamado CAMINHO – VERDADE – E VIDA.
P. S. – Permita-nos os leitores: no momento de enviar o presente trabalho lemos, com suma surpresa e com
igual indignação, o texto da homilia pronunciada pelo papa Bergoglio, no dia 20 de dezembro último,
durante a santa Missa em Santa Marta. Uma homilia em que a teologia da dúvida se transforma em
doutrina manifesta, a qual se confirma como nova diretiva de evangelização. O pontífice, tecendo o
argumento do silêncio como meio privilegiado para custodiar um mistério, e referindo-se à figura de Maria
Virgem aos pés da Cruz, fez o seguinte comentário: “O Evangelho não nos disse nada: se disse alguma
palavra ou não… Estava silenciosa, porém dentro de seu coração, quantas coisas dizia ao Senhor! “Tu,
aquele dia [a Anunciação] – isto é, o que tínhamos lido – me disseste que [Jesus] ia ser grande; Tu me
disseste que lhe darias o Trono de Davi, seu pai, que reinaria para sempre, e agora o vejo ali! ¡A Virgem
era humana! E talvez teria vontade de dizer: “Mentiras! Fui enganada!” […] Porém Ela, com o silêncio,
cobriu o mistério que não entendia, e com este silencio deixou que este mistério pudesse crescer e florescer
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Que dizer? Em vez, na parte inicial de sua homilia, o Papa nos indica que “cada um de nós sabe como o
Senhor opera misteriosamente em nosso coração”, logo o desmente, quando mais adiante afirma: “Este
mistério que não podemos explicar…”; finalmente coloca na mente de Maria supostos sentimentos de dúvida
e desilusão em relação ao que lhe foi prometido e que, ao pé da Cruz, não parecia ser mantido.
A dúvida! Maria duvida. Também ela! Aquela que respondeu: “Fiat mihi secundum verbum tuum”, Aquela
que “conservava todas estas coisas meditando-as em seu coração” (Luc. 2,19), Aquela que tinha proclamado
“Minha alma glorifica ao Senhor…” (Luc. 1,46), Aquela, na qual o santo Simeão havia profetizado: “Este
está posto para queda e ressurreição de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição… e a ti mesma uma
espada te atravessará a alma!” (Luc. 2, 34/35), e que, por isso conhecia o epílogo da Crucifixão, Aquela que
“conservava todas estas coisas em seu coração” (Luc. 2, 31 ), Aquela que nasceu sem mancha de pecado, só
pelo fato de “ser humana” deveria necessariamente, segundo o pensamento do papa Bergoglio, agitar na
mente pensamentos de rebeldia e sentimentos de desengano. Não bastava a infame mariologia de dom Tonino
Bello, agora se põe o papa a intervir sobre a figura mariana com critério meramente antropológico, atribuindolhe – assim como anteriormente já tinha predicado João Paulo II, futuro santo– e não somente por ênfases
retórica, divagações e pensamentos que resultam ofensivos e irreverentes, apesar de esse “talvez” com o qual,
por prudência ou por ignorância, queria apresentar o conjunto como uma agradável, original ou sutil reflexão.
Contudo, se assim fosse, ele não teria continuado o discurso com a conjunção adversativa “porém”, mediante
a qual, queira ou não, ele confere dignidade de verdadeiro àquilo que, pouco antes, com o “talvez”, teria
apresentado como fantasia, hipóteses, pia extravagância; do qual nos faz pensar que estes sejam, ou são, os
verdadeiros conceitos do Papa Francisco.
Curiosa observação àquela que, logo, conclui uma infeliz, fútil e desacreditadora homilia: enquanto a Virgem
teria “coberto com um manto de silêncio o mistério que não entendia”, velando assim pensamentos íntimos,
desconhecidos inclusive para os Evangelistas, ele, o papa Bergoglio, entre as pegadas do falecido João Paulo
II, resulta triunfante na tarefa de revelar-nos. Pensamentos que, como foi lido, são de tal forma paradoxal, que
atribuir a Maria é, já em si mesmo, sacrilégio e difamação.
Santidade: A Beata Virgem foi declarada Corredentora de nossa salvação e, como tal, é venerada; por isso,
enquanto tal, Ela é a única criatura, a única pessoa que “há entendido o mistério de Cristo” e a única que foi
acolhida no mistério da Santíssima Trindade (“Sabe isto, filho meu, que o santo Rosário não é uma oração
que se dirige só a mim, mas à Santíssima Trindade, onde eu sou Aquela que sou na Trindade divina” – A
Virgem das Três Fontes a Bruno Cornacchiola, 12 de abril de 1947.
E inclusive: estando em conhecimento da fuga dos discípulos, de sua decepção e de suas dúvidas, tem que
considerar que somente Ela, com João, está ao lado do Filho moribundo. E por que?
Porque Ela sabe que tudo o que acontece forma parte do desígnio de Deus, um desígnio que Ela conhece e do
qual aceitou formar parte. O estar sob a Cruz é, por isso, testemunho de conhecimento e de aceitação.
Portanto, onde está a dúvida, onde está a decepção, onde estão os desenganos?
Isto, santidade, você deveria pôr em evidência: a grandeza de Maria que tudo conhece e que tudo aceita,
participando no acontecimento da Redenção sem a mínima sombra de dúvida. E então: como é possível
admitir como hipóteses, mesmo por mera vã exegético/literária ou por inconveniente ocorrência de novidade,
uma variante como a que você nos há metido, é algo que somente uma mente entristecida pela dúvida nos
pode explicar.
É possível que, desde os santos palácios, não se eleve uma voz autorizada que intente orientar a via da fé que
está ramificando-se em passagens e meandros selváticos e obscuros?
Fonte: http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV407_LP_Lettera_a_Mons_Martinelli.html
_______________________________________
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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.
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

* 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.
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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.”
_______________________

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

____________________
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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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