
 

 

 

 

 

 

 

“... Aprendei a rezar com o coração. Rezai por toda a Igreja; sede o incenso da Minha Igreja; e, 
com isto, quero dizer que rezeis por todos aqueles que proclamam a Minha Palavra, pelo Vigário 
que Me representa, pelos apóstolos e profetas dos vossos dias, pelas almas sacerdotais e religiosas, 
pelos leigos, para que todos estejam dispostos a compreender que todos quantos Eu citei fazem 
parte de Um Corpo: o Meu Corpo. Sim, todos vós formais um só corpo em Mim. Rezai por aqueles 
que se recusam a ouvir: que estejam dispostos, em vez de relutantes, a ouvir um sermão ou uma 
revelação inspirada pelo Espírito. Rezai, a fim de que compreendam como o Meu Espírito opera 
de modos diversos e como o Meu Espírito vos ensina, vos censura, vos adverte. Rezai, para que 
deixem que o Meu Espírito Se exprima livremente”.

Dando continuidade à reflexão sobre a importância dos Grupos de Oração...

Examinando nossos grupos de oração:

Observamos as mudanças que ocorreram com as pessoas que participam dos 
Grupos de Oração da AVVD depois que lhes foi mostrado como devem ser 
“ativas” durante as reuniões de oração. Gradualmente essas pessoas se 
tornaram mais dinâmicas na AVVD, com mais iniciativa para fazer reuniões e, 
mesmo, para sair e partilhar as mensagens de AVVD. Motivação é a palavra-
chave. Se nossos Grupos de Oração permanecerem parados, vemos os seus 
participantes ficarem cada vez mais indiferentes e vemos diminuir o número de 
participantes. Talvez devêssemos reconsiderar a forma como estamos 
conduzindo esses Grupos. Estamos rezando o Rosário só por rezar ou estamos 
colocando nele o nosso coração? Fazemos nossas leituras da Bíblia e das 
mensagens de AVVD indiferentemente, sem que coloquemos o nosso coração? 
Como estão as nossas orações em comum ou nossas orações com o coração? 
Estamos permitindo que todos rezem ou estamos limitando o direito da maioria 
dos participantes de abrir o seu coração e falar com Deus? Com certeza as 
pessoas não vão usar este momento para fazer um discurso! Partilhamos as 
notícias que nos chegam através dos noticiários, jornais, revistas, etc. com 
aqueles que não usam o computador com facilidade? Isto só para mencionar 
algumas situações.

Qualquer um que desejar abrir um Grupo de Oração de AVVD deverá mostrar 
entusiasmo pessoal pelas mensagens de AVVD e deverá ser inflamado para 
manter o fogo do Grupo de Oração vivo, partilhando sobre as viagens de 
Vassula, as reações das pessoas em outros países e como Deus preparou Seu 
caminho através dos seus corações. Isto sempre tem o poder de ainda aquecer os 
participantes tíbios. Todos nós devemos ser “sinais”, como Jesus diz nas 
mensagens de AVVD. Que levemos as pessoas para Ele, inflamados com o fogo 
do Seu Amor, sem nos apossarmos das pessoas para nós mesmos.

Dispomos de uma ferramenta de evangelização tão poderosa que são os nossos 
Grupos de Oração. Devemos sempre nos esforçar para salvaguardar este 
Tesouro Divino, estas mensagens de AVVD que Jesus colocou em nossas mãos, 
apesar de nossos poucos méritos.

A minha esperança está só em Vós; a minha vida está só nas Vossas 
Mãos; se for do Vosso agrado, inclinai-Vos para mim; vinde governar a 
minha alma, Senhor! (AVVD, 09.09.1997)

Margarida Maria Couto

Oração do mês

Responsável pelos Grupos de Oração de AVVD no Brasil

Comunique-se conosco para que 
possamos divulgar o seu Grupo de 
Oração neste espaço, através dos e-
mails: 
gruposavvd@gmail.com  ou
clinicashalom@hotmail.com  
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Local: Cidade do México – Hotel Fiesta Americana Reforma 
Site: www.fiestamericana.com 
Data: 12 a 16 de dezembro 2014. Chegada dia 12; Saída dia 16.  

Valor por pessoa: $ 440,00 - quarto duplo;  $ 400,00 - quarto triplo e 
$ 565,00 - quarto individual. Nestes valores estão incluidos 4 diárias, 
translado, visitas ao Santuário de Guadalupe. Crianças abaixo de 12 
anos não pagam diárias no hotel, somente alimentação.
Não está incluido o preço da passagem aérea.

Obs: quem desejar chegar antes ou sair depois do término do 
Retiro, o Hotel fará um preço especial, mas você deverá reservar 
com Judite, pelo e-mail: jortiz@anfitriones.com.mx 

Inscrições e pagamento pelo site: www.retirovved2014.com  
                         
Será uma maravilhosa experiência de crescimento espiritual. 
Teremos durante o Retiro: Santas Missas, Adoração ao Santíssimo, 
Palestras de Vassula e outros sacerdotes, Oração de Cura com 
imposição de mãos, Louvor e Música.

Informações sobre o Retiro: 

Cida - ma.cidagarcia@gmail.com
Paulina - paulinagool@yahoo.com.br 
Ou fone: (47) 9942-4699 

O Retiro Latino-Americano já acontece desde 2003. Vassula sempre 
esteve presente. São momentos lindos, inesquecíveis, onde nós, da 
América Latina, temos a oportunidade de rever nossos irmãos e 
conhecer novos. Bispos, padres e leigos que acreditam e leem as 
mensagens de AVVD, reunidos para rezarem juntos, celebrar a Santa 
Missa e as Liturgias em torno de um só altar e ouvir Vassula falar 
sobre a AVVD.

2003 – Puerto Rico –  14 a 20 de maio

2004 – México (México DF) – 13 a 18 de fevereiro

UM DOS MOMENTOS MAIS ESPERADO SERÁ A VISITA AO 
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, NO DIA 
15 DE DEZEMBRO.

HISTÓRIA SOBRE O  “RETIRO LATINO-AMERICANO”

I   RETIRO LATINO-AMERICANO

II  RETIRO-LATINO-AMERICANO

2004 – Colômbia (Bogotá) – 7 a 11 de dezembro

2006 – Espanha (Barcelona) – 12 a 17 de maio

2008 – Brasil (Baln. Camboriú SC) – 31 de março a 6 de abril

2010 – Argentina (Buenos Aires) – 4 a 9 de outubro

2012 – Peru (Lima) –  28 de out a 02 de novembro

2014 – México (México-DF) – 12 a 16 de dezembro

Em 2008, foi a vez do 
Brasil, aconteceu em Baln. 
Camboriú SC. Estavam 
presente, além de Vassula, 
Nick da Fundação TLIG, 
Pe. Teófito do Panamá 
(uma das Testemunhas 
escolhidas por Vassula), 
A r c e b i s p o  K i s s a g  
Mouradian (Armênio do 
Chile), nosso querido Dom 
Terra de Brasilia, sacerdo-
tes e religiosos de vários 
denominações cristãs, e 
aproximadamente 280 
pessoas de 12 países 
vizinhos. 

Para saber mais, acesse:
http://www.tlig.org/pg/pgf
orum/pgnuforum106.html 

Dou-Vos graças, meu 
Senhor, pelo Vosso 
Amor e pela Vossa 

Fidelidade.

Paulina Gomes de Oliveira

III  RETIRO LATINO-AMERICANO

IV  RETIRO LATINO-AMERICANO

V   RETIRO LATINO-AMERICANO

VI  RETIRO LATINO-AMERICANO

VII  RETIRO LATINO-AMERICANO

VIII  RETIRO LATINO-AMERICANO

Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)
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s mensagens de amor dirigidas por Jesus a toda a humanidade Aatravés da “A Verdadeira Vida em Deus” trazem como emblema 
a unidade dos cristãos. Sabemos que, de fato, o alcance desejado é 
bem maior: trazer todos, inclusive aqueles que não O conhecem, ao 
rebanho do Seu coração. Dispersos nos tornamos vulneráveis e mais 
suscetíveis aos ataques do inimigo. A gravidade de nossa dispersão 
pode ser mensurada nestas palavras: “... a sua divisão separou o 
Meu Coração do seu” (07.10.91).  As Sagradas Escrituras nos 
ensinam que a divisão fragiliza e causa desolação: “Todo o reino, 
dividido contra si mesmo, será assolado; e a casa, dividida contra si 
mesma, cairá.” (Lc 11,17) 

Há dois mil anos, os primeiros cristãos experimentaram o 
derramamento do Espírito Santo em Pentecostes e foram reunidos na 
unidade como corpo místico de Cristo. É neste evento que temos 
nossa origem como comunidade de fé, chamados a proclamar juntos 
Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Embora aquela Igreja 
primitiva experimentasse dificuldades, interna e externamente, seus 
membros perseveraram na fidelidade e na comunhão fraterna, na 
fração do pão e nas orações. Estavam unidos e tudo partilhavam; 
vendiam suas propriedades e os seus bens para repartir o dinheiro 
apurado entre todos, segundo as necessidades de cada um. Louvavam 
a Deus e eram favoravelmente aceitos por todo o povo. E o Senhor 
ajuntava cada dia à comunidade os que encontravam a salvação.  Esta 
visão, de fato, nos anima para um futuro no qual possamos, apesar de 
nossas diferenças,  dar cumprimento pleno à oração sacerdotal de 
Jesus: que sejamos um.

        PRIMEIRAS AMEAÇAS À UNIDADE

No seu processo de construção e amadurecimento, a Igreja Primitiva 
encontrou oposição de Roma e dos judeus, culminando em 

perseguições e morte a todos os que professavam a fé cristã. 
Contudo, uma nova ameaça começava a se infiltrar na Igreja: erros e 
heresias que comprometiam o “depositum fidei”; a sã doutrina da fé.

Já em 325 d.C. o imperador Constantino, que tinha um 
conhecimento rudimentar da fé cristã mas com  notória admiração 
aos mártires cristãos entendia que era necessária a preservação  da 
unidade  da  Igreja frente a essas crises teológicas e disciplinares.  A 
princípio foi movido pelo desejo de fortalecer a monarquia de seu 
governo e via na  unidade  da  fé um instrumento capaz de manter o 
equilíbrio político do  Império. Desta forma, convoca mais de 300 
bispos para elaboração de uma teologia dogmática e disciplinar.  
Nascia, assim, os concílios (Sínodos para a Igreja Ortodoxa, 
Anglicana e Protestantes históricas).

Os mais importantes foram os sete primeiros, chamados de 
ecumênicos ou católicos. Esses Concílios formam como que a 
coluna vertebral da História da Igreja. Através deles o Espírito de 
Deus concedeu luz abundante sobre mistérios fundamentais da fé 
cristã. Nos quatro primeiros (Nicéia, Constantinopla, Éfeso e 
Calcedônia determinou-se, por exemplo, o Mistério da Trindade, a 
Divindade do Verbo e do Espírito Santo, a Identidade Divino-
Humana de Cristo (Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro Homem). 
Também foi reconhecido a Maria, o título de “Theotòkos” (Mãe de 
Deus). Certamente foram reuniões marcadas por momentos críticos, 
de muitas tensões, mas o sentido  vivo da  fé e o espírito de unidade, 
acabava, sempre, prevalecendo. No próximo número faremos  
referência a cada um deles com suas principais decisões.

Rogério Resende e Alessandra Resende
Responsável pela Área de Ação: Restauração da Unidade Cristã 

alessandraavvd@hotmail.com

Neste número começaremos a contar como se deu a divisão na Igreja. O intuito é que todos saibamos o porquê e nos disponhamos com 
muita fé, humildade e amor, combater esse mal que tanto faz sofrer o Dulcíssimo Coração de Jesus. Boa leitura!!!



o clima de alegria do Natal, disse o Papa NFrancisco: “eu gostaria de anunciar que 
farei uma peregrinação à Terra Santa... nós 
iremos celebrar um encontro ecumênico com 
todos os representantes das Igrejas cristãs de 
Jerusalém e com o Patriarca Bartolomeu, de 
Constantinopla . Quando esse artigo for 
publicado em nosso informativo, certamente 
já terá acontecido o encontro do Papa 
Francisco com o Patriarca Bartolomeu e 
espero que já tenha a tão sonhada união das 
datas da Páscoa, acontecimento que acelerará 
a união das Igrejas cristãs como Jesus prome-
teu em AVVD; se não for o caso, ao menos 
teremos diante de nossos olhos o empenho do 
Nosso querido Bispo de Roma, o Papa 
Francisco, e o Patriarca de Constantinopla 
empenhados na mesma causa.

Mas o meu objetivo aqui é nos reportar ao 
histórico encontro do Papa Paulo VI com 
Atenágoras I, em 5 de janeiro de 1964, em 
Jerusalém, uma reunião que revogou a 
excomunhão de 1054 que provocou a divisão 
entre as Igrejas do Oriente e do Ocidente.

Tudo isso serve para compreendermos que o caminho para o 
ecumenismo é longo e, por isso mesmo, Jesus critica duramente a 
falta de uma ação que coloque fim à divisão, e se alegra por todo 
gesto que constrói a comunhão visível desejada por Ele.

Vou transcrever a análise segundo Andrea Riccardi, historiador 
italiano, num artigo que foi publicado pelo jornal Corriere della 
Sera, no dia 5 de janeiro de 2014. Este artigo está disponível em 
(http://www.ihu.unisinos.br/noticias/526966-e-o-papa-abracou-o-
patriarca).

Segundo Riccardi, no século passado, para o cristianismo, poucos 
dias são tão históricos como o dia 5 de janeiro de 1964, quando 
Paulo VI e o Patriarca ortodoxo de Constantinopla, Atenágoras, se 
encontraram e se abraçaram em Jerusalém. Em Roma, em pleno 
Concílio, o Papa tinha anunciado a próxima peregrinação na Terra 
Santa para os bispos estupefatos. A viagem tinha um valor 
simbólico: o retorno às origens evangélicas. O Papa se encontrava 
pela primeira vez com o hebraísmo e o Estado hebraico... Patriarca 
de Constantinopla desde 1948, guiava uma pequena comunidade 
grega em dificuldade na Turquia laica. Mas assumira uma 
verdadeira liderança ecumênica. Buscava a unidade entre as Igrejas 
Ortodoxas, divididas pela Guerra Fria e pelas lógicas 
nacionalísticas, sobretudo com o patriarcado de Moscou. Há 
muitos anos propunha relações novas com os católicos. Com João 
XXIII, começaram os contatos entre o Vaticano e o Fanar (a 
modesta sede do Patriarcado de Istambul).

No dia 10 de dezembro de 1964, chegou a Istambul, vindo de 
Roma, o padre Duprey, infatigável artesão das relações com o 

”

Patriarca. Os problemas eram muitos, pois por mais de novecen-
tos anos houvera uma ruptura total determinada pela excomu-
nhão de 1054. Mas agora o cenário era diferente. O Papa e o 
Patriarca podiam se encontrar no mesmo plano, reconhecer-se 
mutuamente como cristãos. Atenágoras denominava a isto de 
"diálogo do amor". O abraço entre os dois Primazes é o ícone de 
um novo tempo ecumênico que permanece até hoje.

Pela primeira vez um Patriarca ortodoxo (considerado muitas 
vezes como cismático pela opinião católica) entrava no imaginá-
rio católico ao lado do Papa. O ecumenismo se tornava popular, 
apesar das resistências de ambos os lados.

Em cinquenta anos se avançou muito do ponto de vista do diálogo 
teológico e das relações cotidianas. Os cristãos, ainda que 
divididos, se sentem agora parte da mesma grande comunidade. 
Contudo, ente os ortodoxos e católicos permanece uma fratura 
aberta. A Eucaristia não é celebrada conjuntamente. Futuros 
passos são possíveis? Atenágoras queria uma aceleração 
ecumênica, enquanto que Paulo VI - depois do encontro de 
Jerusalém - teve a sensação de que a unidade estivesse próxima. 
Mas as mentalidades e as teologias que foram desenvolvidas 
separadamente, durante quase um milênio, não se conciliam tão 
facilmente. Contudo, hoje, ante um mundo globalizado, o 
problema da divisão dos cristãos volta à agenda.

Pe. Simeão Cordeiro - Assistente Espiritual de AVVD
simicordeiro@gmail.com



No ritmo do noticiário cotidiano, somos quase que impelidos a falar sobre os 
mesmos temas. Longe de todos esses ruídos, porém, uma realidade social 
palpável e longamente conhecida gravita ao nosso redor, esperando um olhar, 
uma atenção, uma reflexão. Não existe nela estardalhaço, pois essa realidade é 
banal. Muitos são aqueles que a utilizam para interesses próprios, mas poucos 
efetivamente param diante dela. A pobreza tem muitas caras e nomes: 
indigência, miséria, abandono, desemprego, solidão... mas apenas um 
sobrenome: egoísmo.

Desde sempre somos advertidos pelo Criador sobre as conseqüências deste 
pecado, causador de mortes de todos os tipos. Mas foi por Jesus que Ele nos 
falou – e nos fala – diretamente sobre o risco que corremos ao fechar nossos 
olhos àquele ou àqueles que estão próximos de nós e que sofrem por indigência 
material, moral e espiritual. Em Seu Hino de Amor, que é A Verdadeira Vida em 
Deus, Jesus insiste novamente que trilhemos com Ele a única Via que dá acesso 
ao Coração do Pai, e que é calçada pela caridade para com os irmãos. Caridade, 
amor puro e purificado; amor consciente e desapaixonado; amor verdadeiro e 
constante que nos faz capaz de superar nossas limitações, incapacidades e 
individualismos para nos lançarmos ao encontro do outro, onde se encontra 
nosso verdadeiro sentido de ser e de existir.

Em nossos dias, Jesus nos chama novamente a amar de forma concreta, não por 
conveniências particulares, com a consciência de quem já entendeu que “sem 
Ele (Cristo) nada podemos fazer”, como nos diz o Espírito Santo em João 
15,5. Seguindo Seus passos nA Verdadeira Vida em Deus, passamos da oração 
à ação, confiantes em que são esses os passos que precisamos dar para 
alcançarmos aquele que, por Graça Divina, vai-se delineando, a cada dia, como 
o único objetivo de nossas vidas: o Céu. Para nos ajudar a chegar mais 
rapidamente até o Paraíso, o Senhor nos deu Sua própria Mãe, Maria 
Santíssima, e, com Ela, Sua própria Casa: a Casa de Maria.

A Casa de Maria, ou Beth Myriam (como se diz em hebraico), não é apenas um 
lugar onde se dá comida a quem não tem o que comer, ou roupas a quem não 
tem o que vestir. A Casa de Maria é, sobretudo, a Casa da Mãe de Jesus, onde a 
Sagrada Família se faz presente constantemente, espalhando Amor e Graças, 
curas e conversões; devolvendo a fé na Bondade de Deus e a confiança em Seus 
desígnios de Amor para cada qual que ali entra com o coração aberto e humilde. 
Quem entra em uma dessas casas, seja no Brasil ou em vários outros países, 
entende logo a razão pela qual, em 27 de março de 2002, Jesus pediu a Vassula: 
"Estabelece as Nossas Beth Myriam onde quer que possas. Ergue os 
oprimidos e ajuda o órfão. Protege-Me, defende-Me da valeta, abriga-Me 
e alimenta-Me. Descarrega-Me do Meu fardo e do Meu cansaço; apoia-Me 
e encoraja-Me. Tudo o que fazes ao menor de Meus irmãos, é a Mim que o 
fazes... Eu abençôo aqueles que sustentam a Minha Vid

Já estamos no segundo semestre de 2014 e as Casas de Maria do Brasil (duas 
em Belo Horizonte, uma em Brasília, uma em Goiânia e uma em Salvador) 
continuam necessitando de ajuda, pois a cada ano aumenta o número de 
pessoas que dela necessitam. Em 2013, essas Beth Myriam distribuíram, 
juntas, cerca de 300 mil refeições nutritivas, que alimentaram e deram vida 
nova a milhares de famílias. Também distribuíram aproximadamente 3.500 
cestas básicas, além de roupas, agasalhos, sapatos, cobertores e vários outros 
itens de necessidade. Realizaram, também, cerca de 340 encontros espirituais, 
renovando e alimentando, deste modo, milhares de almas sedentas da 
Verdadeira Palavra, e ainda promoveram quase 1.000 atendimentos médicos e 
odontológicos.

Na Casa da Mãe o Amor acontece. Pode ser sentido e tocado. Nas Casas de 
Maria essa é a realidade silenciosa que gravita em torno dos que dão e recebem, 
tanto, que ali não mais se distinguem doadores e recebedores, pois todos mais 
recebem do que doam. Mais uma vez, então, convido você, leitor, a fazer essa 
restauradora experiência de amor neste caminho suave e seguro conduzido 
pelas Mãos da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa! Se você já faz parte da 
Família AVVD, torne-se mais participante dessa obra. Reze pelas Beth 
Myriam, por seus voluntários, doadores e coordenadores. Se você ainda não faz 
parte dessa família, sinta-se à vontade para conhecer as Casas de Maria, 
freqüentar seus grupos de oração e participar dessa Obra do Céu. Garanto que 
jamais se arrependerá.

a. Possam eles 
manter-se virtuosos e sempre amorosos. Eu estou convosco." (AVVD, 
27.03.2002)

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral - Coordenadora Nacional das Beth 
Myriam (mariaberenice.rosavieira@gmail.com)

Nova sede da Beth Myriam será inaugurada em setembro

A partir do dia 19 de setembro deste ano, a Casa de Maria de Brasília 
estará funcionando em novo endereço: Quadra 02, Conjunto J, Casa 02 – 
Itapoã – DF. A inauguração da nova Beth Myriam acontece às 10 horas, 
com uma Celebração Eucarística, seguida por muita alegria e 
confraternização. A nova sede, construída com recursos de doações, 
chega como mais uma bênção especial da Mãe de Deus para a 
Comunidade A Verdadeira Vida em Deus no Brasil.

Ajude e ore pelas Beth Myriam:

Goiânia:
Banco Itaú - 341 - agência: 7417- conta: 06516-1  
Titular: Associação Beth Myriam de Goiânia 
CNPJ: 09.439.814/0001-00;
Responsável: Maria da Glória Cavalcante
(mgloriacavalcante@gmail.com)

Belo Horizonte:
Banco Itaú - 341 - Agência 1403 - Conta 63537-6

Titular: Associação Beneficente Cristã Casa de Maria - Beth Myriam
CNPJ: 08.691.885/0001-24
Endereço: Rua Caraça, 966 - Vila Marçola - Serra - BH/MG. 
Fone: 3264-6003
Responsável: Maria Berenice Rosa Vieira Sobral 
(mariaberenice.rosavieira@gmail.com)

Salvador:
Depósitos através da Associação A Verdadeira Vida em Deus-Brasil - 
Fundão - Banco do Brasil – 001 - Agência 1004-9 - conta 314159 - CNPJ 
20.087.868/0001-88, avisando, pelo e-mail avvd.br@gmail.com que a 
doação se destina à BM de Salvador.
Responsável: Sônia Maria Mota Martins
(smaria_martins@hotmail.com)

Brasília: 
Banco Itaú -341 - Agência 0198 - Conta: 53064-4 
Titular: Casa Beth Myriam de Brasília 
CNPJ: 06.209.320/0001-32
Responsável: Verônica Ferreira Alves P. dos Santos.
(bsb.bethmyriam@gmail.com) 

Associação A Verdadeira Vida em Deus-Brasil-Fundão
Banco do Brasil – 001 - Agência 1004-9 - conta 314159-4
CNPJ 20.087.868/0001-88 
Titular da conta: Associação AVVD-Brasil
Responsável: Joanna d'Arc Lima Tôrres
(avvd.br@gmail.com)



Entre as muitas características de um ser humano estão a 
liberdade e a inteligência. A liberdade de poder tomar nossas 
próprias decisões, escolher o caminho a seguir. E a inteligência, 
que nos ajuda a escolher sempre o melhor, não agir por impulso 
ou por instinto, refletir, pensar bem antes de tomar uma 
decisão.

Veja o peixe, por exemplo. O coitado morre pela boca. Ao ver 
aquela minhoca nadando, "dando sopa", ele não pensa duas 
vezes e nhaacc... fim trágico. Nenhum percebeu até agora que 
existe um anzol escondido!! Pois bem, a inteligência nos ajuda 
a não nos colocarmos em situações de risco, até porque temos a 
liberdade de evitá-las.

E tudo isso graças exclusivamente a Deus, que nos criou à Sua 
imagem e semelhança. Já nascemos com essas características 
porque Ele as colocou em nós.

Outra característica comum entre nós é o desejo de ser feliz. 
Isso todo mundo tem. Aliás, a felicidade é outro Dom dado por 
Deus. Ele é a origem, a fonte da felicidade. Saber disso faz toda 
a diferença! Saber que a felicidade vem de Deus nos dá a 
certeza que ela é algo INFINITO, não é passageiro, não é para 
um momento específico.

Tem muita gente por aí, jovens principalmente, achando que 
encontra a felicidade em algumas circunstâncias da vida que 
dão um certo prazer, uma sensação de plenitude, mas não dura 
muito. 

Pense bem: aquilo que lhe dá uma sensação que você considera 
como felicidade, mas que depois passa... É a mesma sensação 
que teve o coitado do peixe quando viu aquela minhoca 
assassina. E isso por um motivo bem simples: FELICIDADE 
NÃO ACABA! É ETERNA! DEUS NÃO CRIA ALGO 
IMPERFEITO.

Você pode agora me perguntar: “'Tá bom, e nos momentos de 
sofrimento? Cadê a felicidade que nunca acaba?”

Se você encontrou A felicidade, até nesses momentos ela não 
desaparece. 

Estão aí os milhares de Santos que não me deixam mentir. Hoje 
eles são aclamados santos, mas foram pessoas como nós, carne 
e osso e muuuuuita dificuldade na vida! Só que na vida 
souberam amar Cristo e viver na prática esse amor, custe o que 
custar! E quem tem Jesus encontrou A felicidade!

Veja São Paulo, por exemplo! É impressionante como ele 
escreveu tantas coisas belas sobre a vida, sobre o Amor, sobre a 
fé... Fico imaginando que tamanha inspiração tenha vindo de 
muita sombra e água fresca, das ilhas paradisíacas que ele deve 
ter visitado. Que felicidade! Que doce ilusão!

São Paulo sofreu muito na vida. Mesmo assim, vemos em 
suas cartas palavras de alguém que conheceu a verdadeira 
felicidade: “Nós nos gloriamos também nas tribulações...” 
(Rm 5,3) O problema é que colocamos a razão de nossa 
felicidade no dinheiro, nas baladas, nas drogas, no sexo e em 
muitas outras coisas que são totalmente FINITAS. Daí o 
resultado, já sabe né? Depressão, tristeza e outros tipos de 
problemas. Depois nos perguntamos: “Cadê Deus que não 
olha pra mim?”

Ele está gritando no seu ouvindo: “Busca PRIMEIRO o Meu 
Reino, que lhe dá a Verdadeira Felicidade, e as outras coisas 
que você precisa para viver aí no mundo vão vir como 
CONSEQUÊNCIA”.

Veja só essas Palavras: “Conheço meus projetos sobre vocês 
- oráculo do Senhor- são projetos de felicidade e não de 
sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança.” (Jr 
29,11) 

Jesus diz nas Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 
“Diz-Me, haverá na terra maior alegria ou maior glória 
que compreender Meu Coração?” (AVVD, 31.10.2000). 
“Comigo, há grandes riquezas, riquezas duradouras, que 
enriquecem os que se aproximam de Mim com um 
coração contrito.” (AVVD, 20.01.2001)

Projetos de felicidade! Palavra de Quem é o Autor da 
Felicidade. E aí, vai recusar? Claro que não, né?!

Herberth Acioli - Equipe  Jovens  AVVD
herberth.acioli@gmail.com
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Meu nome é Alessandra, nasci em uma família espírita e fui criada dentro dos centros espíritas. Aos 12 anos 
já tinha lido praticamente todos os livros importantes da doutrina Kardecista. Trabalhava nas obras do 
centro, acreditava piamente na reencarnação. Até que um dia uma amiga da mãe do meu marido (na época 
era namorado) deu para ele um livro de Vassula, com as mensagens da AVVD. Ele, que por minha influência 
já estava frequentando o Centro Espírita, na hora reconheceu que era Jesus nas 
Mensagens e voltou para a Igreja. "Abalado” com tudo que lia, apresentou-me 
o livro e eu não acreditei. Guardei o livro na estante de casa. Meu marido 
tentava convencer-me de todo jeito, e eu incrédula. Depois de três anos, li um 
outro livro que tratava das aparições Marianas. Fiquei impressionada e 
lembrei-me do livro da AVVD, peguei-o na estante e pus-me a lê-lo. Ao ler as 
mensagens de Deus na AVVD, acreditei que realmente Ele falava conosco. 
Recebi o batismo aos 27 anos de idade; logo após, fiz 1ª Comunhão e Crisma e 
encontro-me hoje na Santa Igreja Católica Apostólica Romana por pura 
Misericórdia de Deus, que quis me chamar através destas mensagens celestes.

Alessandra Resende (Goiânia-GO, Brasil)

Maria Aparecida Garcia
Responsável pelos eventos e testemunhos (ma.cidagarcia@gmail.com)

Obras Divinas que nos foram confiadas

A Associação A Verdadeira Vida em Deus-Brasil tem em sua organização 
uma área de ação denominada Regional da AVVD nos Estados cuja missão 
é a articulação dos leitores de AVVD, Grupos de Oração, para o 
crescimento espiritual e a troca de experiência entre os que estão mais 
próximos, visando a unidade de todos e a ajuda mútua. Esta área de ação é 
articulada por nós, casal Alexandre e América (RJ) juntamente com os 
Representantes dos Estados. Alguns Estados ainda não tem 
representantes.

Jesus nos convida a ser chamas vivas no coração do Povo de Deus. 
Precisamos permanecer unidos, com uma comunicação atualizada, para 
que nada se perca do anúncio desta grande Obra transformadora de 
corações que é A Verdadeira Vida em Deus. 

Peçamos ao Espírito Santo, já que a Obra de AVVD é Sua, que nos aceite 
como Seus colaboradores e assim possamos ser tochas vivas junto aos 
irmãos que o Senhor nos confiou. Jesus nos diz através de Vassula:

Eu quero que tu reanimes numa verdadeira chama tudo o que te dei, 
todos estes Tesouros do Meu Coração; todos eles se destinam a ser 
distribuídos; tu foste encarregada de vigiar esse Tesouro Inesgotável 
que Eu Mesmo reservei para o vosso tempo; distribui-O, com a ajuda 
do Meu Espírito Santo. (AVVD, 06.10.1995)

...Agora, escutai-Me e compreendei: O Meu Espírito Santo chamou 
explicitamente a esta obra "Verdadeira Vida em Deus", mas alguns de 
vós destes ouvidos a espíritos enganadores e cedestes-lhes a passa-
gem... Tende cuidado com todas as Obras Divinas que vos foram 
confiadas... (AVVD, 31.10.1995)

- Convidei muitos para o Meu Banquete, mas bem poucos estão na 
disposição de vir e, por isso, digo-vos: Agora, ide ter com o pobre! Ide 
ter com o cego! Alguns  encontrareis já mortos; mas não vos preocupe-
is: Eu ressuscitá-los-ei. Reergui-vos a vós e reerguerei muitos outros. 
Deste modo, ide ter com o pobre e com o sofredor e assegurai-vos de 
que a Minha Casa fique bem cheia! (AVVD, 17.08.1990)

Bem-aventurados os lares e as famílias, onde se reúnem, em assembleia, 
os Grupos de Oração dos Dois Corações. Eles são extensões do Templo, 
formando pequenos núcleos como na Igreja Primitiva, para falar do 
Senhor e da Sua Mensagem - Seu Hino de Amor - à humanidade.

Sigamos as orientações da Dra. Margarida Maria Couto, responsável pelos 
Grupos de Oração da Associação A Verdadeira Vida em Deus-Brasil, 
publicadas no Informativo nº 90 de janeiro 2014.

Aparições de Nossa Senhora em Garabandal nas 
Mensagens AVVD

A Grande Intervenção Divina

As diversas aparições da Mãe do Céu a quatro videntes, no pequeno 
povoado de Garabandal, no Norte de Espanha, não foram o suficiente para 
que a Igreja na época anunciasse ao mundo tamanho acontecimento.

O Papa Paulo VI ao tomar conhecimento dos fatos narrados pela principal 
vidente Conchita, afirmou que este era um dos maiores acontecimentos na 
terra, depois do nascimento de Jesus. Teria de ser anunciado ao mundo. 
Porém, o anuncio não foi feito e o Povo de Deus ficou na escuridão dos 
acontecimentos.

Certamente, o Inimigo já se achava vencedor. Mas Quem como Deus?

Vinte e dois anos passados, Jesus anuncia Garabandal à Sua Mensageira 
Vassula, na Obra de A Verdadeira Vida em Deus. “Servir-Me de ti não era 
apenas para escrever Minhas Mensagens e Meus desejos, era também 
para colocar por escrito, as Minhas Benções para os Meus Filhos de 
Garabandal.” (AVVD, 04.09.1987) 

Não temas, escreve o nome Garabandal. Garabandal é a sequência de 
outros sinais. As aparições de Garabandal são autênticas. Acreditai, 
vós todos que não vistes, acreditai, acreditai. Minha filha, servi-Me de 
ti para manifestar-Me através de ti. Minha Mãe apareceu às Minhas 
almas escolhidas e de Sua boca foi dita a Verdade... (AVVD, 
05.09.1987). 

Deixa que te diga que aqueles que não acreditam nas revelações, 
aparições e mensagens de Garabandal, são aqueles que Me ofendem. 
Eles são os Espinhos do Meu Corpo...  ...O Santuário de Fátima grita 
pela santificação de Garabandal. Eu ensinei-vos a ler os Sinais dos 
Tempos...  Por que repetis os vossos erros? Bem- amados, para que 
todos esses ataques venenosos contra a Minha mensagem de 
Garabandal, dada pela vossa Santa Mãe que foi a Arca da Aliança da 
Minha Palavra para vós? (AVVD, 26.12.1997)   

Nossa Senhora de Garabandal, rogai por nós!

Antônio Alexandre e América
Articulador dos Responsáveis Regionais da AVVD nos Estados e 

Responsável Regional do Rio de Janeiro 
condalexandre@yahoo.com.br
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O pedido de Vassula de reunir 
TODOS os testemunhos internacio-
nais de conversão dos leitores das 
Mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus, teve uma grande resposta no 
Brasil. Coletamos e enviamos 161 
testemunhos em Português e em 
Inglês. Alguns já estavam nos 
arquivos da Associação AVVD-
Brasil. Mais de 20 pessoas participa-
ram da elaboração desse trabalho, 
sentindo-se felizes por servir a Jesus 
dessa forma. 

Provavelmente coletaremos outros 
d e p o i m e n t o s .  E m  a g o s t o  a  
Associação AVVD-Brasil preparará 
um livro de  testemunho em Português 
para divulgar no Brasil. Com alegria, 
entusiasmo, louvamos a Deus por 
esse trabalho. Quantas maravilhas o 
Senhor realizou entre nós.
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