RENÚNCIA: PAPA BENTO XVI SEGUIU A REVELAÇÃO
PARTICULAR!
“Espada, levanta-te contra o Meu pastor, (contra o Meu companheiro –
oráculo do Senhor dos exércitos). Fere o pastor, que as ovelhas sejam
dispersas: Voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Em
toda a Terra, oráculo do Senhor, dois terços dos habitantes serão
exterminados e um terço subsistirá. Mas farei passar este terço pelo
fogo; purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o
ouro. Então ele invocará o Meu Nome, Eu o ouvirei e direi: “Este é o Meu
povo”; e ele responderá: “O Senhor é o meu Deus.”
(Zc. 13, 7-9)
A fé, a espiritualidade, a humildade e a obediência podem estar presentes, sim,
em um papa – em um Papa santo, diga-se a bem da verdade – e faltar na grande
maioria de seus subordinados e demais integrantes do rebanho.
Um verdadeiro e sincero homem de oração que honestamente (e não apenas em
frente às câmeras) de joelhos vivia, e vive (principalmente em frente ao Seu Senhor
Sacramentado), é sim portador de um coração ímpar, especial, um autêntico ungido
pelo Santo Espírito do Senhor!
A esmagadora maioria dos cristãos na face deste manipulável planeta ainda não
recebeu (porque certamente jus não fez) a equivalente Iluminação Celeste como
receberam aqueles que sincera e pesarosamente choraram quando viram o Seu
inocente e caluniado Senhor e Mestre Jesus Cristo ser trocado pelo sanguinário
guerrilheiro e revolucionário Barrabás... Aquele que veio para mostrar o caminho, a
verdade e a vida eterna era rejeitado e trocado por um demagogo que explorava a
cegueira espiritual de um povo e sua pobreza material, geradora de revanchismos,
luta de classes e ódio... De qual espírito era animado Barrabás e todos aqueles que
pregam rebeldia, revolução e contendas entre irmãos? Com certeza do espírito do
mundo, o espírito de satanás, tão claramente expresso na Santa Palavra de Deus, a
Bíblia!
Depois da renúncia do Papa Bento XVI (o pastor que foi ferido pela traição e
pela calúnia) por conseqüência da rejeição de que foi vítima durante todo o período
em que ocupou a Cátedra de São Pedro (e que até aos Céus abalou), como por um
passe de mágica, cessaram todos os escândalos na mídia iluminatti nacional e
internacional que assolavam quase que diariamente a Igreja Católica. Acabaram-se os
escândalos de pedofilia... Acabaram-se os escândalos do Wikileaks, com o vazamento
dos documentos papais... Acabaram-se os estrondosos escândalos do banco do
Vaticano... Por que será, hem? Acaso... Coincidência... Jamais! Conseguiram remover
o que não era deles e entronaram um instrumento seu... “Uma carta que já estava na
manga” há muitos anos...
Isso são Teorias da Conspiração desses fanáticos fundamentalistas que
acreditam em profecias, afirmam debochadamente os hipócritas (sabendo de tudo, da
verdade), mas procurando desfazer as evidências... E as oficialistas, céticas,
ignorantes e manipuláveis hienas, se riem... (mal sabendo essas pobres almas que é da
sua própria desgraça!) E caem que nem patinhos idiotas... Saibam todos que há

uma Conspiração, sim, urdida há séculos, e que dentro de poucos meses
tudo virá à tona com o total desmantelamento do catolicismo (através das
“reformas modernizantes” da “teologia da libertação” de Maradiaga e sua
turma...) e do cristianismo a nível global, para dar passagem a uma falsa e
unificadora (de todo e qualquer tipo de crença e crendices) “religião
ecumênica mundial” APENAS HUMANITÁRIA, SOCIALISTA! Quem viver
verá!

“Porque o mistério da iniqüidade já está em ação, apenas
esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se
manifestará.”
(2 Ts. 2, 7-8)

Bento XVI responde por que decidiu renunciar: “Deus me disse”.
Roma, 19 de Agosto de 2013 (Zenit.org) Salvatore Cernuzio

|

Talvez ele precisasse de respirar um ar diferente daquele dos Jardins do Vaticano, ou,
ao terminar o verão, ele quisesse rever a casa onde passou oito verões e apreciar a
vista do Lago Albano. O fato é que, ontem à tarde, Bento XVI se permitiu uma curta
viagem até Castel Gandolfo, vila que é a residência de verão dos papas desde o papa
Urbano VIII, onde passou os primeiros dois meses após a renúncia do ministério
petrino.
O papa emérito – de acordo com relatos de fontes do Vaticano – passou cerca de três
horas na cidade, caminhou nos jardins do palácio, recitou o rosário e assistiu a um
concerto de piano. Retornou à noite para o mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano,
onde decidiu viver “escondido do mundo” após a decisão histórica de 11 de Fevereiro.

Bento XVI, ainda Pontífice reinante, em Castel Gandolfo.

Acompanharam Bento XVI na tarde de ontem, seus “anjos da guarda”: as memores
domini, Loredana, Carmela, Cristina e Manuela, quatro leigas consagradas, do
movimento Comunhão e Libertação, que cuidavam do apartamento, da capela e do

guarda-roupa de Ratzinger nos anos de seu pontificado, e continuam a ajudá-lo,
mesmo agora, após a renúncia.
(...) Cerca de seis meses após o anúncio que chocou o mundo, a decisão de Ratzinger
de viver uma vida oculta ainda suscita reflexões e questionamentos. Alguns tiveram o
privilégio de ouvir dos lábios do papa emérito as razões desta escolha. Apesar da vida
de clausura, Ratzinger concede, esporadicamente, e apenas em certas ocasiões,
algumas visitas muito particulares no Mater Ecclesiae. Durante estes encontros, o expontífice não revela segredos, não faz declarações que podem pesar como “as palavras
do outro papa”, e mantém a discrição que sempre o caracterizou.
(...) de como a escolha de renunciar foi inspiração de Deus.
Assim teria dito Bento XVI a um convidado destes encontros raros que teve a graça de
encontrá-lo algumas semanas atrás, em Roma. “Deus me disse”, foi a resposta do papa
emérito à pergunta sobre por que ele quis renunciar. Ele imediatamente esclareceu
que não houve qualquer tipo de atitude por aparência ou algo parecido, mas foi uma
“experiência mística”, em que o Senhor suscitou em seu coração um “desejo absoluto”
de ficar a sós com Ele, recolhido em oração.
A atitude de Bento XVI, portanto, não foi uma fuga do mundo, mas um refúgio em
Deus para viver do Seu amor. Ratzinger disse — revelou a fonte, que prefere
permanecer anônima — que esta “experiência mística” perdura por todos esses longos
meses, aumentando cada vez mais o desejo de uma relação única e direta com o
Senhor. (...)
Fonte: http://fratresinunum.com/

A seguir, leia as Mensagens Celestes recebidas através de Locução Interior por
Conchiglia do Movimento D’Amore San Juan Diego, em o2 de fevereiro de 2011:

Conchiglia
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, A Perfeita,
A Mulher vestida de Sol do Apocalipse - México.
Movimento em defesa da Igreja Católica de Jesus Cristo, que tem como
cabeça o PAPA BENTO XVI.
Em obediência só ao ensinamento de Jesus, Filho de Deus, Ele mesmo
Deus, no Santo Evangelho.
Registrado oficialmente em VICENZA,
em ITÁLIA, no dia 27 de agosto de 2003, (Ufficio Registro Vicenza, Italia, n. 2426 5.09.2003).

O Movimento d'Amore San Juan Diego se baseia sobre 9 PONTOS
fundamentados na « A REVELAÇÃO » dada a Conchiglia.
Conchiglia della Santissima Trinità... em português « Concha do mar da Santíssima
Trindade »
Movimento d’Amore San Juan Diego... em português « Movimento de Amor São João Diego »
Fonte: http://www.conchiglia.us/

Carta aberta de Conchiglia a Sua Santidade, o Papa Bento XVI
Prot. 11.215 – 02.02.11
Certificada R.R.

Querido Papa Bento XVI,
Escrevo-lhe para dar-lhe as Revelações de Jesus e de Maria Santíssima, dirigidas ao
Senhor - Pedro:
02 de fevereiro de 2011 – Apresentação de Jesus no Templo
Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo
“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 À 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 de, 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 “demais”, 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 o “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... Chamo-te 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 aplanarte 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 a 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 confias 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
Mensagem de Maria Santíssima
“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 São 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 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 DA SANTÍSSIMA TRINDADE
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 Bento XVI à cabeça; o último Pedro ungido por
Deus; o último Pedro autêntico da Igreja; o último Pedro de Roma que ligou A Igreja
aos Céus, por isto Pedro Romano, profetizado há quase nove séculos pelo Bispo de
Armagh – Irlanda, São Malaquias!

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
- OS 9 PONTOS 1. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGOO MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN
foi fundado por Conchiglia por Vontade de Deus, para a defesa da Doutrina da
Fé Católica e da Vida, em base à Revelação recebida em 24 de outubro de 2001.a
m
2. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
é dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe a qual apareceu ao índio San Juan
Diego Cuauhtlatoatzin sobre o Morro do Tepeyac na Cidade do México em 1531.
3. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
não é deste mundo, mas é um movimento de corações voltados a Deus, baseado
na reza do Santo Rosário, com a leitura e meditação das Sagradas Escrituras,
com a Santa Missa, com a Confissão, Comunhão Eucarística e os demais
Sacramentos e todos podem fazer parte dele gratuitamente.
4. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
respeita a autoridade da Igreja, Una, Santa, Católico, Apostólica, Romana, em
obediência ao Santo Padre, o Papa e é contra o Plano Maçônico para a destruição
da Igreja Católica.
5. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
é uma associação leiga sem fins de lucro, registrada oficialmente em VICENZA ITALIA, em 27 de agosto de 2003.
6. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
reconhece todos os Dogmas da Igreja Católica, que concernem à Virgem Santa
Maria, Mãe de Deus e Corredentora do Mundo.
7. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
reconhece na Santa Eucaristia a Presença de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem, em Carne, Sangue, Alma e Divindade e

protesta contra a ocultação sistemática dos Milagres Eucarísticos em Itália e no
Mundo.
8. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
se opõe com força ao divórcio, aborto, eutanásia, pena de morte, uniões de fato,
uniões homossexuais, instalação de microchip subcutâneo, retirada de órgãos
apenas com morte cerebral, clonagem humana, pornografia, pedofilia e todas as
demais coisas em ordem e grau que violam a Lei de Deus e a dignidade do
homem.
9. O MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
pede a todos os Católicos: leigos, Sacerdotes, Bispos, Cardeais e ao Santo Padre,
Papa Bento XVI, a colaboração a este Grandioso Projeto pedido por Deus.

***
“(…) enquanto as profecias são um sinal, não para os infléis, mas para
os fiéis.”
(1 Cor. 14, 22)

Texto enviado pelo internauta Marcelo Brandão, em 25/08/2013.

www.mariamaedaigreja.net

