CATÓLICOS NA ENCRUZILHADA DA FÉ
“O machado já está posto a raiz das árvores: toda árvore que não produzir
bons frutos será cortada e lançada ao fogo.”
(Mt. 3, 10)
Agora não tem mais jeito, não há mais tempo, não tem mais como ir
“empurrando com a barriga”, fazendo de conta que “isso não é comigo...”.
Chegou o momento em que muitos não queriam e outros até temiam, o da
decisão final para todos e para cada um de nós em particular...
O ultimato foi dado, e não por algum homem de muito poder terreno, mas
por ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio Deus Altíssimo e Todo
Poderoso...
Ele vinha, no mínimo (pasmem), há cento e setenta anos (!!!), desde a
Aparição de Nossa Senhora em La Sallete – França/1846, incansável e
pacienciosamente alertando, exortando, insistindo, renovando, aguardando...
Enviando Sua Santa Mãe, Seus Santos Anjos, Seus Santos e inclusive, em
muitíssimos casos, Ele Próprio se manifestando pelos cinco continentes...
E a Sua tão caríssima Igreja, que chega até aqui graças à condução
amorosa e misericordiosa do Santo Espírito e o sangue, o sofrimento e a oração
perene dos mártires físicos e espirituais destes vinte séculos, tem se
manifestado, na esmagadora maioria dos casos, desdenhando, dificultando,
escondendo e até perseguindo essa copiosa e torrente misericórdia que os Céus
vêm derramando incessante e insistentemente sobre Seus filhos ingratos e de
coração tão duros... Eclesiásticos, religiosos e leigos.
No entanto, depois dessa inimaginável Graça, a hora chegou e a
Purificação final de Sua Igreja e da humanidade tornam-se visíveis e
derradeiras...
Portanto, agora, você tem que decidir: ou você continua adiante, na Luz,
acreditando e seguindo fielmente as orientações das Revelações particulares
(Aparições e Locuções autênticas) que nos vêm de Deus ou, se negá-las,
caminhará nas trevas, conduzido por homens-cegos, apóstatas, céticos,
orgulhosos e hipócritas que conduzirão muitos para o abismo eterno...
Deus alerta, nós ecoamos e você decide...
Sua alma e o local onde você passará a eternidade (com Deus ou sem Ele)
estão em jogo... Cuidado, muito cuidado... Mas, pelo livre arbítrio, a decisão e
principalmente a responsabilidade é sua...
Coloque-se em estado de graça (reconciliando-se com Deus), reze, reze
muito, piedosamente, de coração... E aí decida...
Que o Espírito Santo, misericordiosamente, te ilumine!

“Aconteceu que, estando sentado conjuntamente a mesa, Ele tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o e serviu-lho. Então se lhes abriram os olhos e o
reconheceram... Mas Ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se
nos abrasava o coração, quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as
Escrituras?”
(Lc. 24, 30-32)

TENDE MUITO CUIDADO E PEDI DISCERNIMENTO AO MEU SANTO
ESPÍRITO, PORQUE TODA MENSAGEM QUE VENHA DE MIM
DEVE ESTAR APOIADA POR MINHA PALAVRA.
(12 DE MARÇO DE 2013 - 8h35min)

CHAMADO URGENTE DE JESUS, O BOM PASTOR, A SEU REBANHO.
Isto disse o Senhor:
“Permanecei em Mim e Eu cuidarei de vós como o faz todo Bom Pastor com
suas ovelhas.
Aproximam-se os dias que direis como Maria Madalena: Onde colocaram o
Corpo de meu Senhor?
Meu culto diário muito logo vai ser suspenso, Minha doutrina e Meu
Evangelho muito logo vão ser manipulados e já não serão alimento para Minhas
ovelhas.
Quando começarem as mudanças na Minha Santa Missa e não se falar mais
do Meu Evangelho nas homilias... Quando a Minha Santa Comunhão for trocada
por um pedaço de pão, a oração do Pai Nosso for alterada e o Nome de Meu Pai
já não for santificado, então sabereis que é o início da abominação, e já não
estarei mais nos Meus sacrários.
Fugi, rebanho Meu, quando isto acontecer e buscai amparo nas igrejas
remanescentes ou nos refúgios marianos que estarão preparados por Minha
Mãe, onde encontrareis paz e consolo!
Isto vos digo, filhos Meus, porque sereis perseguidos pelos emissários do
mal que andam camuflados de ovelhas, mas que são lobos a serviço do Meu
adversário. Cuidado com as seitas porque vos perseguirão, tendes muito
cuidado com aquelas custeadas por Meu adversário, que batem de porta em
porta, buscando a quem enganar, para depois vos fazer perder! Depois do Aviso
ireis perceber quem são os lobos.
Rebanho Meu, estai alertas e vigilantes, porque há uma proliferação de
falsos profetas falando em Meu nome e confundindo Meu rebanho. Tende muito
cuidado e pedi discernimento ao Meu Santo Espírito, porque toda mensagem
que vem de Mim deve estar apoiada por Minha Santa Palavra. Recordai-vos que
tudo já está escrito, Meus verdadeiros profetas estão vos lembrando o que já
foi dito aos profetas da antiguidade.
Rebanho Meu, Eu não dou datas, nem vos prometo um paraíso sem
purificação; se alguém vos disser que já estais salvos por Minha morte na cruz,
não lhe deis crédito. Se alguém vos disser que podeis pecar e pecar, porque já
fostes redimidos, não acrediteis! Recordai-vos do que diz a Minha palavra: Todo
aquele que quer ser Meu discípulo que carregue sua cruz e siga-Me. Nem todo o
que disser: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus, mas sim aquele que faz
a vontade de Meu Pai. Minha dolorosa paixão e morte abriram as portas do
Reino dos Céus, mas, cada um de vós, se quiser entrar deveis imitar vosso
Mestre, carregando a cruz. Porque em verdade vos digo, que o servo não é
maior que seu amo.

Aqueles que não Me reconhecem como Filho de Deus, não podem ser
chamados filhos de Meu Pai, nem podem ser herdeiros do Reino dos Céus.
Previno-vos por isso, filhos Meus, para que peçais discernimento ao Meu Santo
Espírito, porque há muitos falando em Meu Nome e não vem de Minha parte.
São lobos disfarçados de ovelhas que procuram confundir o Meu rebanho,
dividindo-o, para que logo venha a se perder.
Aqueles que não honram, nem veneram Minha Mãe, não podem ser
chamados de ovelhas do Meu rebanho. Recordo-vos: Minha Mãe é a ponte para
chegar a Mim. Eu Sou o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Meu Pai.
Minha paz vos deixo, Minha paz vos dou. Arrependei-vos e convertei-vos,
porque o Reino de Deus está próximo.
Vosso Mestre, Jesus, o Bom Pastor.
Dai a conhecer Minhas mensagens, ovelhas de Meu rebanho.”
(Mensagem ao confidente Enoc – Colômbia – na Obra “Mensagens de Salvação de Jesus,
o Bom Pastor”. Fonte: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org)
______________________________________________________________________

PAPA BENTO XVI - JESUS INSISTIU PARA QUE ELE SAÍSSE
Abaixo, transcrevemos mensagens de Jesus e de Nossa Senhora (recebidas
por Locução interior) e dirigidas ao Papa Bento XVI, no ano 2011, pela
confidente Conchiglia della Santissima Trinità, fundadora do Movimento
D'Amore San Juan Diego.

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Movimento Mundial fundado por Conchiglia, por Vontade de Deus no dia 24 de outubro de
2001, dedicado à Maria Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe - México, a Mulher vestida de
Sol do Apocalipse, em defesa da Igreja Católica de Jesus Cristo, que tem como cabeça o Papa
Bento XVI!
Conchiglia della Santissima Trinità... Em português « Concha de mar da Santíssima
Trindade »
Movimento d’Amore San Juan Diego... Em português « Movimento de Amor São João
Diego »

Jesus ao Papa Bento XVI:
“VATICANO-SINAGOGA” igual hipocrisia... Podridão de todo gênero.
Que tu tenhas a coragem de exercer o Santo Poder que te dei e de
desapegar-te do Vaticano, como Eu me apartei da Sinagoga.
Pedro Meu... Te chamo a seguir-Me aonde não querias agora ir, porque
conheces em parte o sofrimento.

CARTA ABERTA DE CONCHIGLIA A SUA SANTIDADE, O PAPA BENTO XVI:
(Fonte:http://www.conchiglia.us/PORTUGAL/PT_C_lettere/11.215_PT_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf )

Querido Papa Bento XVI,
Escrevo-lhe para dar-lhe as Revelações de Jesus e de Maria Santíssima,
dirigidas ao Senhor - Pedro: (Prot. 11.215 – 02.02.11 - Certificada R.R.)
02 de fevereiro de 2011 - Apresentação de Jesus no Templo
Fala o Senhor Jesus:
“Estou contigo, Conchiglia...
Deixa que Eu fale a Meu Pedro através de tua mão
usando-te... usando-te... usando-te.
Pedro... Pedro Meu...
Hoje é um dia importante para toda a Cristandade, e de propósito escolhi
este dia para dizer-te:
É A HORA!
E NÃO SE PODE ESPERAR MAIS!
Já não podes esperar!
Já não posso esperar!
Sim... Agora tens que fazer claridade, e, junto a Mim
Derrubar toda a hipocrisia que cobre o Vaticano.
Eu disse Vaticano, e não disse Igreja.
Por que essa distinção? Para aclarar.
Desde sempre falei à Minha Igreja, incluindo também o Vaticano,
Mas o Vaticano demonstrou e ainda demonstra em seus cumes, de não ser
e não querer ser parte da Igreja que Me pertence e da qual Maria é Mãe.
O Vaticano é fortaleza intransitável a cada controle humano,
E é abrigo dos sete vícios capitais e outras infâmias.
A Igreja em vez Sou Eu, com todos os filhos que Me amam,
E que cada dia se imolam, imitando-Me e testemunhando-Me;
E isto... É verdadeiro martírio.
Portanto... Está aclarado que Igreja e Vaticano são duas coisas distintas.
Volto a dizer:
Pedro é hora de aclarar, porque na Igreja tem confusão total, por causa de
muitos purpurados do Vaticano.
Pedro... Pedro... Pedro...
Quanta honra a este nome, inclusive verdadeiro, mas impróprio enquanto a
sentido.
Quanto orgulho em quem deu “el de más” onde intencionalmente Eu não
dei.

Neste dia quero também aclarar o significado de teu nome, porque te amo
e te ensino a humildade; porque quando se é humilde diante de Deus... Diante
de DEUS SE É GRANDE.
E OS HOMENS?
Quem deve entender, entenderá... Os outros não poderão.
Pedro... Como “pedra-rocha”, e por isto sólida e robusta?
Sim... Rocha robusta...
Mas a “ROCHA ROBUSTA” a represento Eu que Sou Igreja.
Tu Pedro... Tu, Meu Vigário, e representante sobre a Terra, és uma
“pedra”...
Uma pedra que escolhi... Uma pedra que tomo entre as mãos com amor.
Presta atenção Pedro... Nesta representação que te proponho.
Eu sou “DAVI”... Tu és “a pedra” em Minhas Mãos
E o Vaticano... Abrigo dos sete vícios capitais e outras infâmias, é
“GOLIAS” para derrubar.
É necessário Pedro Meu! Ou agora ou já não farás a tempo!
Que tu tenhas a coragem de exercer o Santo Poder que te dei e de
desapegar-te do Vaticano, como Eu Me apartei da Sinagoga.
“VATICANO-SINAGOGA”, igual hipocrisia... Podridão de todo gênero.
Homens de cândidos e ricos vestidos por fora, mas podres no coração,
desonestos nas ações... Ávidos de riquezas e de poder.
Pedro Meu... Te chamo a seguir-Me aonde não querias agora ir, porque
conheces em parte o grande sofrimento, mas a Vontade de Deus deve ser
cumprida... para que o Reino de Deus resplandeça em Sua Deslumbrante Luz,
em Plenitude de Amor.
A veste que te cobre... É potente por Vontade Minha
Portanto cuida o Hábito e protege-o, mas desnuda-te de qualquer outro
privilégio
E separa-te dos fariseus e dos escribas de hoje.
Mostra ao mundo com este ato de verdadeira humildade
A beleza da Igreja de Cristo Jesus que Eu Sou.
Não olhes para trás... E não olhes à direita e à esquerda.
Olha só adiante...
Porque Eu estou diante de ti e te precedo para aplanar-te a estrada.
Sê dócil, Pedro...
Faz que Eu possa lançar a pedra que és contra Golias, porque está usando
muito mal o poder...
Aquele poder que, apesar da tentação, afastei de Mim e derrotei.
Pedro Meu...
Faz que Eu possa lançar a pedra que és contra Golias... Contra o Vaticano
Porque está usando a riqueza e muitos privilégios para si
E não para os pobres e famintos em todo o Mundo.
Tudo está a ponto de desmoronar-se Pedro!
Está seguro que o Mundo em ver-te humilde e pobre... Como abandonado,
te acolherá e acreditará em ti; porque Me reconhecerá em ti.
Esta é à HORA DO MAGNIFICAT e os poderosos serão derrubados de seus
tronos e enaltecerá os humildes.
O verdadeiro crente em Cristo Jesus que Eu Sou não tem medo da
perseguição e não tem medo de perder a vida para dar testemunho de Mim.
O verdadeiro crente... Não cala para poder viver tranqüilo com uma
simulação de falsa paz entre os homens...
É pura hipocrisia...
Porque Eu ensinei a dizer Sim, Sim... Não, Não.
O verdadeiro crente denuncia as injustiças... Tem a coragem de gritar a
Verdade de Deus, porque ser humilde de verdade significa dizer a Verdade e
obedecer a Deus.

Pedro Meu...
Não tenhas dúvidas destas Minhas Palavras
Que custam lágrimas... Sangue... E vida a esta filha Minha Conchiglia.
Olha a teu redor com olhar profundo... E vê, tu mesmo, que o mundo está à
deriva.
O rebanho... O povo que confiei aos Pastores... A vocês de Minha Igreja
está perdido... Está desesperado... É pobre... Está desanimado... E com fome.
E quando o povo está nestas condições perde todo controle por causa da
dor física e moral; porque insuportável.
Pedro Meu...
O Mundo está na encruzilhada como falei tempos atrás.
Já é tarde para fazer todas as coisas, mas lembra Pedro... Que mesmo uma
só Alma é preciosa para Mim.
A quem tanto dei... Tanto peço, e grande é tua responsabilidade.
Neste tempo de salto de época... Teu Papado é o mais atormentado da
História, porque marca e determina a mudança que prepara Meu Próximo
Regresso, na Glória, com Minha Mãe Maria, Mãe de Deus e da Igreja.
Coragem Pedro Meu...
Eu Estou contigo.
Tu confia em Mim.
Amo-te e te abençôo Pedro Meu... Minha pedra
Em Nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Amém.”
02 de fevereiro de 2011 - Apresentação de Jesus no Templo
Fala Nossa Senhora:
“Sou a Mãe Maria, Conchiglia... e te vejo provada e cansada... muito
cansada.
Teu rosto triste, cheio de lágrimas no travesseiro, e te perguntas:
“Mas o Papa conseguirá? Encontrará a coragem de Francisco?”
Conseguirá despir-se de tudo, sob os olhos e as bocas dos insensatos, e
dos sem Deus que riem?
Filha Minha... Minha Conchiglia...
O Pai Eterno, Santo e Onipotente, criou o Homem livre e perfeito.
A caducidade do Homem dependeu do Primeiro Homem, e de cada homem
depois dele.
Cada um exerceu a própria liberdade individual.
Desde sempre é assim e ainda continua sendo.
Pedro... “a pedra de Jesus”...
Pode ou não pode praticar o que lhe foi pedido.
Pedro... Como o Primeiro Pedro! Se aceitar!
Todos nós rogamos já por ele.
Agora já chegou o tempo de intensificar a Oração
E Céu e Terra devem mais do que nunca estar em comunhão.
Amo-te Conchiglia... Os amo filhos Meus.
Preparem juntos o Próximo Regresso de Jesus, junto a mim.”
Querido Papa Bento XVI, fico sempre em respeitosa obediência ao Senhor
e à Santa Igreja Católica.
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.

PAPA BENTO XVI OUTORGOU DUAS BÊNÇÃOS APOSTÓLICAS:
“AO MOVIMENTO DE AMOR SAN JUAN DIEGO E À CONCHIGLIA
DE LA SANTÍSSIMA TRINIDAD”
A.D. 2010

É importante notar que normalmente tais Bênçãos Apostólicas do Papa são
dadas para casais de noivos na data de suas bodas, e em seus aniversários,
com uma limitada oferta pelos gastos do pergaminho. Ao invés, parece ser a
primeira vez na História da Igreja que tais Bênçãos Apostólicas do Papa foram
concedidas oficialmente a uma Carismática ainda em vida; grátis, sem nenhum
depósito de oferta pelos pergaminhos. E que até o dia de hoje recebe as
Revelações da Santíssima Trindade e de Maria Santíssima do Movimento de
Amor San Juan Diego em honra de Maria Santíssima, Nossa Senhora de
Guadalupe. Conchiglia é a fundadora por vontade de Deus, em defesa da Santa
Igreja, com o Papa à cabeça.
(Bênção apostólica outorgada à Franca Conchiglia, pelo Papa Bento XVI)
Alguns SACERDOTES que apoiam Conchiglia:
Don Gian Paolo Faroni - Sacerdote Salesiano Dom Bosco
Don Renzo Mariotto – Sacerdote
Mons. Massimo Ungari - Sacerdote
Don Mario Minichiello - Sacerdote
Don Felice Càntele - Sacerdote Salesiano Dom Bosco
Pe. Alberto Graziosi
Pe. Giuseppe Saviozzi
Para saber mais sobre o Movimento D'Amore San Juan Diego,
visite o site www.conchiglia.us

PROFECIAS DE NOSSA SENHORA NAS APARIÇÕES DE ANGÜERA/BA:
Mensagem nº 2.497 – 19/03/2005: Queridos filhos, uma grande embarcação
estará em alto mar e todos ali presentes serão surpreendidos com o Cristo a
sua frente. Um reino dividido e uma cadeira vazia. A existência de dois reis
espalhará grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em socorro do Seu
povo. Os seus eleitos não serão desamparados. Confiai no Senhor. Sem Ele nada
sois e nada podeis fazer. Avante com coragem. Eu estou ao vosso lado.

Mensagem nº 2.940 - 08/01/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, quando o
trono cair e já não for possível a permanência do rei, haverá grande desprezo
aos dogmas e poucos permanecerão firmes na fé. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
aquilo que vos espera. Viveis no tempo pior que do dilúvio e é chegado o momento de
vos arrependerdes, pois o Senhor vos espera de braços abertos. Não recueis. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã.

Mensagem nº 3.016 - 28/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando o
reino se dividir, um rei se unirá à ciência e negarão Deus e Suas obras. Muitos
homens de fé se tornarão indiferentes e haverá grande sofrimento para a
Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Eu
sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis do caminho da
verdade. Depositai toda vossa confiança em Jesus. N’Ele está a vossa vitória e fora d’Ele
jamais podeis encontrar a felicidade. Sede corajosos. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Deus está ao vosso lado. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vos amo como
sois. Avante.
Fonte: http://www.apelosurgentes.com.br

“Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer
em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e
no Pai.”
(1 Jo. 2, 24)

(Contribuição: Marcelo Brandão, em 12-03-2013)

www.mariamaedaigreja.net

