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A SANTA FACE DE JESUS
No ano de 1978, alguns espertos da NASA submeteram a Sagrada Síndone de Torino às análises minuciosas.
O técnico que havia fotografado a Santa Face de Jesus de ateu como era, ficou crente. Com efeito enquanto
seguia uma série de tratamentos fotográficos, no sétimo “tratamento”, Jesus se mostrou com os olhos abertos,
em vez na Sagrada Síndone aparecem fechados.

A SANTA FACE DE JESÚS está impressa no coração de cada um de vocês.
Mesmo que ainda não A conhecem pessoalmente, quando A conhecerem, reconhecerão Jesus porque
a todos, Deus Pai apresentou o Filho. Antes de nascer na Terra todos O conheciam... O adoravam... O
glorificavam. Todos sabem Dele tudo e de todas as Suas Obras, daquilo que havia feito e dito sobre
as santas oportunidades dirigidas a redimir a todos Seus filhos e irmãos.
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Muitos me escrevem para receber informações a respeito da A REVELAÇÃO e no novo livro
intitulado O SILÊNCIO DE DEUS, X Volume. NÃO POSSO DIFUNDI-LO. Devo respeitar a
vontade de meu Bispo Mons. Giuseppe Orlandoni que segundo ele A REVELAÇÃO dada à
Conchiglia não é sobrenatural.
Não posso queixar-me!
Pensem nas crianças de Fátima: foram ameaçadas de serem queimadas no azeite fervendo!
A obediência à Igreja é importante para fazer compreender a todos quem é Conchiglia por vontade de
Deus.
Posso somente estar perto de vocês.
O mundo vai a ver tantos flagelos, tantos já se vêem seja a nível material como espiritual.
Chora-se e choraremos ainda mais de dor, de horror e de espanto.
Ridicularizaram de mim, me desprezaram, caluniaram e me humilharam. Mas estas pessoas e
também os Sacerdotes, Bispos e Cardeais, que dirão quando tudo aquilo que disse Maria Santíssima
aos pastorzinhos de Fátima e Jesus a Madeleine Aumont en Dozulé em França e a Je Ne Suis Rien
em França e à Conchiglia em Itália... Sucederá?
Pedirão a gritos o perdão, pedirão informações, todos eles quererão conhecer A REVELAÇÃO dada
à Conchiglia e não vendo nada se enlouquecerão pela espera.
Terão sede de Palavras Santas porque até o último momento de suas vidas terão curiosidade. Quando
se sentirem perdidos, então, e somente então, recordarão as admoestações dadas através dos Escritos
Santos e preciosos que recebi como dom da Santíssima Trindade para a humanidade.
A REVELAÇÃO dada à Conchiglia teria sido linfa refrescante e nutrimento, teria sido consolação
para os corações doloridos e teria dado confiança estrema em momentos difíceis e desesperadores.
« AQUELE DIA » DESDE A CRUZ JESUS VIU A TODOS NÓS.
Sabia que O haviam esperado e sabia quem O havia odiado.
SABIA TAMBÉM QUEM O HAVIA TRAÍDO.
PORTANTO ATENTOS VISTO QUE O FUTURO PERTENCE A DEUS.
Pertence a Deus por direito, pertence a Deus por amor, pertence a Deus pela paciência que utilizou e
ainda usa com todos e, sobretudo com a Igreja.
Pertence a Deus por precedência porque o Tempo não tem tempo.
USEM SUA MENTE PARA RECORRER A HISTÓRIA DE JESUS.
É uma história muito recente, porque vocês têm conhecimento disto, indo atrás no tempo desde dois
mil anos.
ESTUDEM A HISTÓRIA DE JESUS, ESTÁ NO EVANGELHO, LEIAM ENTRE AS LINHAS,
MEDITEM E RACIOCINEM. Também Irmã Lúcia de Fátima disse de ler atentamente o capítulo 12
do Apocalipse.
Notícias novas e notícias antigas se misturam por agora, nestes Tempos.
OS TEMPOS SÃO ESTES, LEMBRO-LHES OUTRA VEZ. VOCÊS SABEM... AGORA!
A CRUZ GLORIOSA DE DOZULÉ TERIA LEVADO À CONVERSÃO A HUMANIDADE.
JESUS HAVIA PROMETIDO.
Continuo a lutar por amor a Deus, por amor à Igreja e por amor a vocês.
Rezemos todos juntos, lutemos contra o Mal.
A oração dirigida à Santa Face de Jesus.
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ORAÇÕES À SANTA FACE DE JESUS
MINHAS LÁGRIMAS TE CONSOLEM UM POUCO
«Ó meu amantíssimo Senhor,
que foste humilhado de todos os modos
e que tens padecido e suportado sobre Tua Carne virginal
toda ação voltada à destruição de Tua Santa Face... Eu Te amo.
Ó Santa Face...
Iluminada pela Luz que o Pai infundiu também em meu coração,
sim... porque meu coração arde e bate mais forte
diante desta Santa Imagem.
Sua beleza não está nos traços ultrajados pelo homem,
Mas, sim, no Amor que sai do mesmo olhar
que doa perdão a quem somente A olha.
Ó meu Senhor...
Esquece, olhando meu rosto, todos os erros do mundo.
Senhor... faz com que minhas lágrimas Te consolem um pouco
e ilumina, como fizeste comigo,
o coração de todos os Teus filhos e irmãos do mundo.
Senhor..., tende piedade de mim e do mundo inteiro!
Amém ».
BOM SENHOR, ESCUTA MINHA VOZ
« Tua Face Senhor está diante de meus olhos.
Nada posso esconder-te, Meu Senhor!
Tu que velas sobre mim, vês quanto sofro e quanto Te amo.
Tu... Senhor Deus meu, sentes também meus lamentos,
sentes quando choro e sentes quando me desespero,
mas, Tu bom Senhor, logo me socorrerás.
Já sinto Tua Presença dentro do coração,
mas logo... estarás comigo para passear
e juntos cantaremos louvores ao Deus Criador
que é Teu Pai e Nosso Pai.
Ó Jesus... bom Senhor... perdoa cada ação minha,
ainda que seja um pouco mal feita... Eu a faço por amor.
Tu, bom Senhor, escuta minha voz
que grita perdão a Ti... também por quem não faz.
Eu Te amo, meu Senhor, Te honro, meu Senhor!
ESPERO-TE, MEU SENHOR!.»
Deus lhes abençoe e Maria Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe os proteja
em Nome doPai
da Mãe
do Filho
e do Espírito Santo.
Amém.

Conchiglia
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