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“Paz, Eu sou de Minha amada e Meu desejo é por ti, querida alma; confiei-te Meus 
 Vinhedos (Grupos de Oração)e ao chegar a manhã vi que estão desabrochando e 

que suas flores estão se abrindo; todos eles são únicos e Meus, por isso tenho a 

intenção de conduzir cada um deles à perfeição;

Meu único desejo, desde que estavas ainda no ventre de tua mãe, era Meu desejo 

ardente lançar-te às nações, a todos os povos, para lhes recordar o seu Príncipe da 

Paz e lhes chamar para que voltassem, voltassem a Mim, retornassem às Cortes 

de Yahweh às quais eles pertencem! Então, apressa-te, Minha amada, e, juntos, Eu 

e tu vigiaremos nossos Vinhedos, como um vigia na torre, e apanharemos as 

raposas que vagueiam pela noite para causar estragos em Meus Vinhedos; vês 

como venho? 

Venho a todos vós como uma Fonte que fertiliza os Vinhedos, como uma Fonte de 

Água Viva, com correntes de Água Pura fluindo deste Coração; todos que beberem 

dessa Água nunca mais terão sede porque ela se converterá em um manancial 

dentro deles, brotando até a vida eterna”.

 

HINO�DE�AMOR
Mensagem�do�dia�25.11.2014�(fragmento)

O Senhor nos dá a certeza de Sua Presença a cada dia do Ano que se inicia:

“Eu estou e estarei sempre a teu lado. Bendiz-Me por aqueles que não o fazem nunca. Revela-Me sem 
medo e sem dúvida e o inferno não triunfará. Acaricia-Me; sim, olha para o Meu rosto e diz-Me: ‘Jesus, eu 
amo-Vos; Vós sois a minha Vida, o meu Sorriso, a minha Esperança, a minha Alegria, o meu TUDO! 
Bendito sejais’.

Vem; repousa no Meu Coração e deixa-me repousar no teu”. (29.09.1991 AVVD)

ABENÇOADO 2015!

Comunique-se conosco para que possamos divulgar o seu Grupo de Oração e testemunhos neste espaço, 
através dos e-mails: gruposavvd@gmail.com  ou  clinicashalom@hotmail.com  

Margarida Maria Couto - Responsável pelos Grupos de Oração de AVVD no Brasil
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

O VIII Retiro Latino Americano aconteceu no México, nos dias 
12 a 16 de dezembro de 2014, com a presença de Vassula e mais 

330 representantes de 30 países.

Foram dias maravilhosos, com um grande derramamento do Espírito 
Santo sobre todos nós.

Durante o Retiro, foi-nos proporcionada a visita à Basílica de Nossa 
Senhora de Guadalupe onde Frei Olivar (brasileiro), muito 
emocionado, foi o presidente da Celebração Eucarística.

Patrick, um dos organizadores, abriu o Retiro, dizendo:

“Graças a Deus por nos dar uma nova oportunidade para compartilhar 
experiências, fortalecer os laços entre todos nós, que estamos 
espalhados por todo o mundo e vivendo em união, como o desejado 
por nosso Senhor Jesus: 'que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em  
mim e eu em ti.'"

Estavam presentes: Pe. John Abberton, da Inglaterra, Pe. Teofilo 
Rodriguez, do Panamá, Pe. Eugene Pappas, dos Estados Unidos, Pe. 
Honorio Santana, do México, Pe. Rolf Schönenberger, da Suíça, Frei 
Olivar dos Santos, do Brasil, Pe. Godwin Nnaemeka Uchego, do 
Brasil.

Vassula nos presenteou 
com três palestras 
maravilhosas

Vassula disse:

“ T o d o s  n ó s  s o m o s 
chamados a expandir o 
Reino de Deus neste mundo 
obscuro. Todos nós somos 

chamados a tornar conhecido o Amor de Deus. Todos nós somos 
chamados a dizer ao mundo que Cristo ressuscitou verdadeiramente. 
Somos chamados a sermos testemunhas do íntimo amor de Deus 
nestes Finais dos Tempos em que guerras, terrorismo, perda da fé e 
apostasia estão destruindo a criação de Deus. Esta geração, diz o 
Senhor, está provocando a Justiça de Deus.

Nosso Senhor nos adverte para sairmos desse espírito letárgico que 
paira sobre nós. Ele nos desperta para sairmos da nossa morte 
espiritual, uma morte que é perigosa porque o demônio vagueia à 
nossa volta constantemente. O Senhor deseja que rezemos com o 
coração.

O demônio é forte e, recentemente, se tornou ainda mais forte por 
causa de todo o sangue inocente que está sendo derramado. Suas 
intenções são arrastar-nos para fora da salvação e terminarmos com 

ele no Inferno. Ele estende o seu poder para nos impedir de receber 
as graças que são oferecidas por Nosso Senhor e Nossa Mãe 
Bendita porque, no seu ciúme, ele quer que sejamos surdos aos 
Chamados Salvíficos de Deus.

Deus quer que nos aproximemos Dele com um coração puro, um 
coração de criança e o nosso coração não pode estar realmente puro 
quando ainda está incrustado com as preocupações terrenas. 

Estou certa de que, durante cada retiro, o Senhor nos enviará graças 
santificantes. Sejamos receptivos e peçamos ao Senhor que 
arranque dos nossos corações as camadas de crosta que estão 
agarradas a ele, atravancando nosso entendimento, cegando-nos, 
para quebrar nossas algemas que nos impedem de caminhar em 
direção à divina união com Deus e no sentido da reconciliação e 
unidade, para curar nossos olhos espirituais e abri-los para que 
possamos ver a Luz de Deus e a Sua Vontade. Devemos permitir 
que Deus penetre completamente na sujeira de nossa alma para 
curá-la, limpá-la e purificar nossa vida das nossas paixões e do 
nosso ego.

Quanto mais pobres em espírito nos tornarmos tanto mais atraentes 
seremos para Deus. A oferta da nossa vontade e o morrer para nós 
mesmos apaixonam o Coração de Nosso Senhor para além das 
palavras e O glorificam. Portanto, sejamos dóceis e altamente 
receptivos ao Chamado Amoroso de Deus.ˮ

Participaram do Retiro 34 brasileiros.

“Uma vez mais, o Meu Espírito será derramado em vós, 
com uma tal profusão, que esta aridez atual será 
transformada numa terra fértil”. (AVVD 03.04.96)

Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)
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Antes de continuar a historiar os Concílios na Igreja Católica 
Apostólica Romana, gostaríamos de reiterar o pedido de oração, 
sacrifício, jejuns e penitência a favor da Unificação das Datas da 
Páscoa. Vassula, por ocasião do Retiro Latino-americano ocorrido na 
Cidade do México, em dezembro passado, nos disse de novo que, 
uma vez unificadas as datas da Páscoa, cessariam as grandes 
catástrofes e guerras. Também o Santo Padre, o Papa, em recente 
entrevista (uma de suas entrevistas de bordo), disse-nos: “como pode 
o Cristo sofrer e morrer e logo depois sofrer e morrer novamente?” 
Ele também se diz entristecido com isso e não tem poupado esforços 
no sentido de estreitar o diálogo com nossos queridos irmãos 
ortodoxos, a fim de unir as datas da Páscoa. Ouçamos Jesus:

A Minha Coroa de Glória ser-me-á oferecida pelo Leste - Uni as 
datas da Páscoa

07 de Dezembro de 1994 

- Jesus Cristo, que posso fazer por Vós?

- Ama-Me... Que o teu coração seja o Meu perfume, perfume que 
levará a Minha Casa a ser una, perfume que poderá levar o Meu 
rebento do Leste a proclamar: "O Amém quer que a Sua 
Promessa se cumpra: o Cristo Ressuscitado está às nossas próprias 
portas com a aflição nos Seus Olhos... porque nós duplicamos a 
Sua Agonia, a Sua Cruz e a Sua Crucifixão. O Santíssimo está às 
minhas portas, Irmão. Tal como na Aparição aos Seus discípulos, 
Ele diz-me: a paz esteja convosco. Como o Pai Me enviou, assim Eu 
te envio. Agora, vá ao encontro do teu irmão e uni as datas da 
Páscoa. Então, Eu Mesmo vos farei o dom do amor e restaurarei a 
vossa vista. Eu não quero que vós pereçais na vossa própria 
loucura. De fato, é dupla a Minha angústia, são duplos os Meus 
gemidos. Agora, vá aliviar o Meu sofrimento, irmão. Vá glorificar-
Me, unindo as datas da Páscoa".   Vassula, por fim, os Nossos Dois 
Corações triunfarão.  (07.12.1994  AVVD)

Aproveitemos o tempo quaresmal e unamo-nos em uníssono com 
nossa Igreja, com nosso Papa e nosso movimento pela Unidade, para 
clamar aos Céus que Cristo sofra e padeça uma só vez por ocasião da 
Semana Santa.

JESUS CRISTO, QUE POSSO FAZER POR VÓS?

6 - CONCÍLIO DE CONSTANTINOPLA III

Data: 7 de novembro de 680 a 16 setembro de 681. Decisões princi-
pais: Condenação do monotelitismo, heresia defendida pelo 
patriarca Sérgio de Constantinopla que ensinava haver só a vontade 
divina em Cristo. Este Concílio ensinou que Cristo possui duas 
vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, 
mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, 
na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o 
Espírito Santo para a nossa salvação (DS 556-559). A vontade 
humana de Cristo "segue a vontade divina, sem estar em resistência 
nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a 
esta vontade todo-poderosa" (DS 556; CIC 475).

(Continua no próximo número)

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

alessandraavvd@hotmail.com

(continuação)

O segundo aspecto se relaciona com os outros males que eles 
podem causar, ilustrados pelos traços plásticos que podemos 
considerar como detalhamentos de sua natureza maligna. Eles são 
como “cavalos preparados para a guerra” – e podemos imaginar o 
terror que os israelitas sentiam diante dessas hordas destruidores da 
cavalaria egípcia, ou assíria, ou babilônica, vindo em sua direção... 
Mas, que guerra travam esses demônios inumeráveis? Contra as 
virtudes, especialmente contra a fé, a esperança e a caridade. Por 
isso, atacam ferroando, isto é, estimulando os vícios opostos a eles, 
de modo que as pessoas assim viciadas no pecado, não tolerem 
aquilo que Jesus e os santos representam... E agora, contra o Corpo 
Místico de Cristo, vão travar guerra semelhante àquela que 
fariseus, saduceus e escribas reunidos no Sinédrio travaram contra 
Jesus: para eliminá-lo e acabar com Ele e sua doutrina. O novo alvo 
será a Igreja, mas a intenção será a mesma: destruir. Não é o papel 
do “destruidor”,  da “Negação em pessoa”? 

Os homens vão acolhê-los como reis, dando-lhes “uma espécie de 
coroas” (porque, afinal, não se trata da Coroa verdadeira, que só 
Deus pode reservar para seus eleitos). Essas falsas coroas podem 
significar, também, o estímulo ao domínio de uns homens sobre os 
outros, fruto do orgulho e da ambição – ou seja, tudo o que é 
inspirado pelo espírito satânico. 

Os rostos desses demônios são como de homem, mas os cabelos, 
como cabelos de mulher. Por aí vemos que a diferenciação 
complementar entre os sexos, estabelecida por Deus, é anulada – 
como acontece hoje, com o conceito de “gênero”, que vem a ser o 
sexo que a pessoa escolhe ter ou praticar, sem qualquer referência à 
sexualidade natural e biológica. Sexo não passaria de simples 
opção pessoal. A confusão entre os papéis do homem e da mulher, a 
confusão nas vestimentas, a confusão nos cabelos, confusão na 
sexualidade e até no arremedo de família constituída pelo casal 
homossexual... no fundo, é uma confusão espiritual, inspirada 
demoniacamente por uma rebelião contra a obra de Deus e guiada, 
quase sempre, pela luxúria desenfreada que não quer admitir nem 
os limites da natureza...

Acrescentemos um pormenor: os rostos e cabelos de seres humanos 
desses “gafanhotos” nos mostram também que, tratando-se de 
seres racionais, a razão humana é estimulada por esses demônios 
destruidores a dar suporte ideológico a todo esse caos moral e 
espiritual, procurando justificativas para todas as aberrações... 

Os dentes desses monstros são como dentes de leões: portanto, eles 
estão preparados para abocanhar suas presas humanas e rasgar-lhes 
a “carne”. Mas sua aparência indica também a sua ação – e, por esse 
símbolo, percebe-se que eles estimulam os homens a se tornarem 
predadores de homens, pela agressividade, pela violência, pela 
ambição e pelos roubos, pelos conflitos e pelas guerras. Como 
apresentam também couraças, preparam os “possessos” para 
resistirem aos “inimigos”,  ou seja, aos apelos do bem, da verdade e 
do amor, pois não querem perder aqueles que conquistaram. Essas 
couraças de ferro só podem ser superadas, como diz Jesus nos 
Evangelhos, com muito jejum e oração.  

(Continua no próximo número) 

José Hipólito de Moura Faria
                                                                hipólito.faria@gmail.com
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s mensagens de Jesus no Hino de amor, em AVVD, consistem, a Ameu ver, num verdadeiro tratado de espiritualidade. No artigo 
anterior nos reportamos a Santa Gertrudes que viveu e recebeu 
revelações do Sagrado Coração de Jesus num passado muito distante 
de nós. Mas esse tempo que para ela era um futuro longínquo, onde o 
coração de Jesus se revelaria com toda a força de sua ternura, 
convidando-nos à conversão e restaurando nossa intimidade com o 
Pai, que é a nossa origem, hoje já não é tempo longínquo, mas tempo 
kairótico¹ e urgente. Porém, vale a pena situar este tema 
relacionando-o com outra grande “profeta” do Coração de Jesus, Sta. 
Margarida Maria Alacoque. 

Se de um lado a Obra AVVD está repleta de revelações do Sagrado 
Coração de Jesus, por outro lado, Deus suscitou este luzeiro num 
período anterior em que na Igreja penetravam as trevas de uma 
heresia, o jansenismo (doutrina que pregava um rigorismo que 
esfriava o amor de muitos e afastava o povo dos sacramentos). E isso 
está marcado historicamente com o nome de Santa Margarida Maria 
Alacoque, intimamente ligada à fervorosa devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus. Ela Nasceu na França em 1647, teve infância e 
adolescência provadas, sofridas. Órfã de pai e educada por Irmãs 
Clarissas, muito nova pegou uma estranha doença que só a deixou 
depois de fazer o voto à Santíssima Virgem.

Com a intercessão da Virgem Maria, foi curada e pôde ser formada na 
cultura e religião. Até que provada e preparada no cadinho da 

humilhação, começou a cultuar o Santíssimo Sacramento do Altar 
e, diante do Coração Eucarístico, começou a ter revelações divinas.

“Eis aqui o coração que tanto amou os homens, até se esgotar e 
consumir, para testemunhar-lhes seu amor e, em troca, não recebe 
da maior parte senão ingratidões, friezas e desprezos”. As muitas 
mensagens insistiram num maior amor à Santíssima Eucaristia, à 
Comunhão reparadora nas primeiras sextas-feiras do mês e à Hora 
Santa em reparação da humanidade.

Portanto, as revelações do coração de Jesus em AVVD representam 
uma riqueza da Igreja comprovada na história. Eu aprendi a amar o 
Coração de Jesus a partir dessa obra. Os leitores de AVVD e quem 
conhece a historia de fé de Vassula sabem que, em sua tradição 
ortodoxa, não há a devoção ao coração de Jesus como se apresenta 
no desenho histórico que estamos relatando. Assim, alem de 
confirmar a tradição dos católicos romanos, serve como ponte para 
compartilhar com os nossos irmãos ortodoxos.

____________________

 ¹ O “tempo de Deus”. (N. da E.)

Pe. Simeão Cordeiro - Assistente Espiritual de AVVD
simicordeiro@gmail.com
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Eu Sou. Não duvides nunca. Eu sou o Senhor e o teu Refúgio. Quando precisas 
de Mim, num momento de perigo, lembra-te de invocar o Meu Nome e Eu 
apressar-Me-ei a vir em teu auxílio. Mantém-te unida a Mim... Porque Eu sou 
o teu Deus, o Deus que te protege. Respondo a todos aqueles que Me invocam. 
Tem confiança em Mim, que Eu jamais te faltarei. Apoia-te a Mim e deixa que 
o Meu Ombro seja o teu Travesseiro; que o Meu Coração seja a tua Morada... 
Não deves temer, enquanto estás a atravessar este exílio; lembra-te de como 
Eu Mesmo te salvei do Maligno. Eu sou a Fonte da tua Esperança. Partilharei 
sempre contigo, até ao fim; vem, pois, a Mim, para aliviar o teu coração. Eu e 
tu, juntos. Compreende como Eu Mesmo guio a tua alma, sem mérito algum 
da tua parte... Tudo Aquilo que te dou é dado gratuitamente. Une-te a Mim e 
sejamos UM SÓ. Dou-te a Minha Paz; não peques mais. (08.07.1989 AVVD)

Deixa que o Meu ombro seja o teu travesseiro, que o Meu coração 
seja a tua morada.

EVENTOS

VI RETIRO ESPIRITUAL - REGIONAL - SUL  
15 a 17 DE MAIO DE 2015
LOCAL: Casa de Retiros Vila Fátima – 
Florianópolis/SC
VALOR TOTAL: R$ 280,00
INFORMAÇÕES: (Cida) ma.cidagarcia@gmail.com     
 www.casaderetiros.com.br

II RETIRO ESPIRITUAL - REGIONAL - RIO 
DE JANEIRO  
3 a 5 DE JULHO DE 2015
LOCAL: Colégio Regina Coeli – Rio de Janeiro/RJ
VALOR TOTAL: R$ 300,00
INFORMAÇÕES: (Cida) ma.cidagarcia@gmail.com     

10ª PEREGRINAÇÃO ECUMÊNICA 
DE A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 
NOVA DATA: 10 a 17 DE OUTUBRO 
DE 2015
NOVO LOCAL: a ser definido. 
Por favor, aguarde novas informações.   



s Casas de Maria (chamadas Beth Myriam na Comunidade A AVerdadeira Vida em Deus) são verdadeiramente cuidadas pela 
Mãe de Deus e nelas a presença da Virgem pode ser sentida e vivida 
todos os dias porque ali, além das orações pedidas por Jesus, reza-se o 
Rosário de Maria, oração cujo misterioso Poder de alcançar o 
Coração do Pai é testemunhado por muitas pessoas.

Oração dos simples, o Rosário tem uma linda história que atravessa 
os séculos, mas que teve início quando o Arcanjo Gabriel, diante de 
uma frágil adolescente, pronunciou as palavras “Ave, Maria, Cheia 
de Graça. O Senhor é Contigo”.

Em Belo Horizonte, são muitos os voluntários, doadores e 
beneficiados que aprenderam e continuam a aprender a oração do 
Rosário (ou do Terço) nas Casas de Maria. Até mesmo pessoas de 
formação Protestante acompanham a recitação das pequenas e 
grandes contas, e também a meditação do Nascimento, Vida, Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus. Na Casa da Mãe de Deus não se vive 
nem se trabalha sem o Rosário, e mesmo aqueles que não conseguem 
ainda aquilatar a verdadeira potência dessa oração testemunham 
grandes mudanças em suas vidas a partir do momento que passaram a 
se interessar mais por essa singela oração.

Os testemunhos são inúmeros, pois não há quem reze com fé o 
Rosário sem obter as graças suplicadas à Virgem Maria. Patrícia 
Naiara Pereira Ponciano, 35 anos, é uma dessas pessoas. Filha de pais 
separados, teve uma infância sofrida e passou por muitos momentos 
de revolta. Morando com a mãe na Vila Marçola, no Aglomerado da 
Serra, passou por muitas experiências dolorosas na juventude. Em 8 
de agosto de 2006, porém, ao tornar-se mãe de Ângelo, sua vida 
começou a ganhar um novo sentido, pois foi justamente por esse 
motivo que conheceu e passou a freqüentar a Casa de Maria.

“O Ângelo nasceu prematuro – conta Patrícia – com apenas oito 
meses; tão pequeno que seu primeiro berço foi uma caixa de sapatos. 
Era muito magrinho, anêmico e além disso tinha o baço e o fígado 
palpáveis, como disse o médico. Nasceu com problemas de visão 
(hoje ele tem de usar óculos com 10 graus) e também teve problemas 
respiratórios. Lutou contra uma bronquite até os três anos. Era tão 
fraquinho que nem mesmo as vacinas de recém-nascido pôde tomar. 
Ao vê-lo assim, tão frágil e praticamente condenado à morte, o pai do 
Ângelo fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida de cortar o 
cabelo dele apenas aos 15 anos de idade. O curioso foi que, embora 
tenha nascido nessas condições, o Ângelo não foi para a encubadora e 
nem teve de ficar por mais tempo no hospital”.

Patrícia conta que a experiência de ser mãe solteira foi bastante 
sofrida. “Eu gostava muito do pai do Ângelo, mas a gente não se 
casou. Pelo menos ele registrou o filho. Ter o nome do pai é muito 
importante para a criança”- completou. Já em casa, o pequeno Ângelo 
foi sendo cuidado pela mãe e pela avó, mas havia, ainda, o problema 
da alimentação. “Foi quando eu conheci a Casa de Maria – conta 

Patrícia. Eu estava desempregada e não tínhamos comida 
suficiente. Assim, passei a tomar a sopa e o Ângelo passou a se 
alimentar ali também, a partir dos seis meses. Vínhamos todos os 
dias para tomar a sopa, mas também para rezar. Aprendi ali a rezar o 
Terço e o Ângelo foi sendo curado de todos os seus problemas. A 
anemia desapareceu, seu corpinho se desenvolveu e atingiu o 
tamanho normal. O ressalto do fígado e do baço em seu abdômen 
também se normalizou. A bronquite foi curada e o Ângelo passou a 
ser uma criança saudável e feliz. Ele tomava a sopa três vezes ao dia 
e foi praticamente criado na Casa de Maria. Aqui também aprendeu 
a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria”.

A vida de Patrícia também mudou a partir da experiência das 
orações e do alimento na Casa de Maria. “Fiquei mais calma e vivo 
melhor em casa com minha mãe. Também me sinto muito mais feliz 
com meu filho e tenho dele todo o carinho que uma mãe pode 
desejar. Continuo solteira, mas hoje meu coração está em paz em 
relação ao pai do Ângelo. Vi todos esses milagres acontecerem na 
minha vida e na vida do meu filho e sei que Nossa Senhora tem 
guiado nossos passos. A promessa feita a Nossa Senhora Aparecida 
continua. Ângelo vai iniciar o terceiro período do ensino 
fundamental e o cabelo comprido dele sempre faz o maior sucesso 
entre os colegas da escola”. 

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral - Coordenadora Nacional 
das Casas de Maria (Beth Myriam)

 (mariaberenice.rosavieira@gmail.com)

BETH MYRIAM
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Milagres do Rosário nas Casas de Maria

Patrícia e Ângelo junto ao pequeno altar de Nossa Senhora 
na Casa de Maria: Amor ao Rosário e confiança na 

Intercessão de Maria.

“Permanecei pobres, sede pobres e, desse modo, Deus, na vossa pobreza, poderá reinar e ser Rei em vós. Não consintais à 
vaidade que vos domine. Eu rezo, para que cresça a vossa santidade, n'Aquele que vos criou e cresça o vosso amor pelos 
outros, até transbordar, para purificar este mundo da maldade e da apostasia (...) Não deixeis nunca de rezar o Terço; 
vinde, com alegria, a rezar o Terço. O homem rico não corresponderá; mas o homem pobre virá a Mim, com o seu Terço; 
e, na sua pobreza, Eu ouvi-lo-ei, enquanto reza esta oração tão singela, uma vez que tudo aquilo que é pobre e simples é 
mortal, para Satanás, que é a própria vaidade. E esta é uma das razões pelas quais Satanás odeia o Rosário. (Mensagem 
de Nossa Senhora em 18 de março de 1991 - AVVD). 
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Recentemente, em um passeio de trem com a família, presenciei 
um fato que chamou muita atenção. Enquanto aguardávamos 

nossa estação, vi duas moças que andavam pelos vagões. Uma delas 
carregava uma caixinha de som, tocando músicas de funk. O som 
estava tão alto que não se podia entender o que estava sendo cantado, 
além, claro, de gerar muito incômodo aos outros passageiros. O andar 
delas, a roupa que vestiam e a expressão constante de raiva no rosto 
com um olhar ameaçador também impressionaram bastante. 

Como não ficavam paradas e não tiveram nenhuma atitude agressiva 
com ninguém, mais pareciam que estavam a fim 
mesmo de se fazerem percebidas por todos 
ali. Até que, passadas algumas estações, 
elas desceram. E o meu coração desceu 
com elas.

Era bastante claro que elas queriam 
chamar atenção. Mas, por quê? Queriam 
elas transmitir algum recado? Que recado? 
Fiquei imaginando para onde elas teriam ido 
ao descer do trem. Para casa? Será que elas têm 
pais? Como será a vida de suas famílias? Será que 
são viciadas em alguma droga? Será que elas 
estão sofrendo? Meu Deus, o que estava se 
passando com elas? 

Impressionante é que, naquele dia de lazer para 
mim, essas duas moças fizeram com que tantos 
outros jovens, semelhantes a elas, passassem a 
“existir” não só para os meus olhos, mas também 
para o meu coração. 

São jovens que se acostumaram a se aproximar 
das pessoas e as verem esconder as bolsas. São 
meninos e meninas que se acostumaram com os 
olhares de nojo das pessoas. Crianças, 
adolescentes e jovens que, de tanto serem 
apon tados  como pe r igosos ,  f i ca ram 
convencidos disso.

Ao chegar à minha casa, fui rezar com as 
Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus e, 
para minha surpresa, sem que eu planejasse, a 
Mensagem selecionada foi a que Nossa 
Senhora fala exatamente sobre a juventude:

“Os dias voam e o Meu Coração é trespassado 
por uma grande dor ao olhar, do Alto, para a 
juventude de hoje. Falta o amor... Mas eles 
nem sequer chegaram a conhecer o amor de 
sua mãe, uma vez que ela mesma o não tinha 
para lho dar.

O mundo tornou-se frio, um frio glacial. E os pais revoltam-se, 
um contra o outro; o filho revolta-se contra os pais, por falta de 
amor; a mãe repele as súplicas de amor de seu filho”. (AVVD 
15.5.1990).

Eu sei que nada justifica a violência, mas também sei que, 
normalmente, ninguém é violento porque quer. 

Além de muitas vezes faltar o Amor, os jovens ainda precisam 
conviver com outras situações agravantes. O documento 85 da 
CNBB, sobre os desafios da evangelização da juventude, nos 
explica, por exemplo, que a sociedade brasileira é, hoje, uma das 
mais desiguais do mundo e que nosso modelo social alimenta ainda 
mais a difusão da violência. “Uma desigualdade que, aos olhos do 
cristão, é um escândalo e, ao mesmo tempo, um desafio, diante do 
qual não basta protestar ou lamentar, mas é preciso redobrar com 

lucidez e perseverança o empenho na construção de uma 
sociedade justa e solidária”.

“O mundo morreu para o amor – diz Nossa 
Senhora, na Mensagem - Jaz na mais profunda 
obscuridade porque o ódio, a cobiça e o egoísmo 
dominam a Terra inteira até às entranhas. Eu 
estou perturbada por tão terríveis cenas, pela 
iniquidade deste mundo tenebroso e pela 
apostasia, que penetrou no próprio 
Santuário. Os desastres, as carências, as 
aflições, as guerras e as catástrofes são 
todas provocadas por vós mesmos”.  
(AVVD 15.5.1990).

Que tal se eu e você, que me está lendo agora, 
começarmos a fazer um pequeno gesto de 
mudança e, ao invés de recriminarmos essas 
pessoas com um olhar mais mortal que uma 
metralhadora, olharmos para elas com amor, 

entendendo que ali existe uma história de vida e 
sabe-se lá como é essa história? Quem sabe, 

dependendo da pessoa, até podemos nos aproximar e 
conversar um pouco...  Mas creio que só o não 
olharmos com desprezo já é uma grande obra de Amor.

Jesus diz: "Vem, rezemos ao Pai: Oh! Pai, tende 
compaixão dos Vossos filhos, especialmente dos 
jovens. Tomai estas almas e metei-as debaixo das 
Vossas Asas, libertai-as do Maligno, redimi-as da 
letargia que as envolve, voltai a enchê-las com o 

Vosso Espírito Santo de Verdade e levai-as à Vossa Luz 
para sempre. Amém" (AVVD 30.01.1989).

Herberth Acioli - Equipe  Jovens  AVVD
hs.acioli@hotmail.com
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Eles nem sequer chegaram a conhecer 
o amor de sua mãe...
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Amados irmãos em Cristo! Salve Maria!

Tenho 57 anos, já completei o tempo para me aposentar, mas não o fiz ainda 
porque no meu trajeto entre o trabalho e minha casa, além de rezar o rosário 
(os quatro terços), distribuo mensagens da AVVD no metrô para as pessoas 
que estão ao meu redor. Ultimamente, tenho distribuído o folheto com as três 
orações, as quais pedi à Cida, que prontamente me enviou pelos Correios. 
Distribuo também livros, quando vejo que alguém se interessou tanto pelas 
mensagens. Já várias vezes, quando entrego um livro, a pessoa se abraça a ele 
como se não acreditasse, ou esteja neste momento  abraçando Jesus.

Faço isso também no meu trabalho, tenho a caixinha das mensagens, da qual já 
renovei o estoque três vezes e já está ficando vazia. Vou renová-la novamente, 
porque Jesus tem pressa em dizer a cada um de nós que nos ama e que deu a 
Sua Vida para nos salvar e quer ser Amado por nós.

Na semana passada, ocorreu um fato curioso, saí de casa bem cedo para pegar 
uma autorização no meu convênio para uma cirurgia e consegui me sentar nas 
cadeiras azuis do metrô. Rezando o rosário, comecei a distribuir os folhetos. 
Pergunto sempre se a pessoa aceita. Quando cheguei na 2ª Estação, 
Arniqueiras, havia me mudado de lugar e percebi que a pessoa atrás de mim 
havia  saído e outra se sentou. Só retirei o folheto da sacola e perguntei: Você 
aceita?  Ela disse sim. Entreguei o folheto e continuei rezando o rosário e 
distribuindo folhetos às outras que pessoas, pois havia mudado de lugar 
estrategicamente. Como disse, Jesus tem pressa. 

Quando estava me preparando para descer na Estação 114 Sul (ando sempre 
com bolsa, guarda-chuva e sacola cheia de livros de oração e folhetos) a moça 

Novos dados bancários da Fundação A Verdadeira Vida em Deus e Beth 
Myriam internacional - TLIG.  Fondation pour la Vraie Vie en Dieu 

Para todos os que colaboram com os fundos da Fundação TLIG e da Beth 
Myriam Internacional, comunicamos os novos números das contas bancárias:

Fondation pour la Vraie Vie en Dieu

With :  BCGE :  Banque Cantonale de Genève

Case postale : 2251 CH-1211 Genève 2

SUISSE

Clearing N° :    788

Foundation current accounts for Beth Myriam:

Bank name: Banque Cantonale de Genève (BCGE)

Case postale : 2251 CH-1211 Genève 2

Account name: Fondation pour La Vraie Vie en Dieu 

Beth Myriam Fund

TESTEMUNHO

Testemunho dos Grupos de Oração

de trás me perguntou: Você gosta de queijo? Respondi: Sim. Vi que ela 
tinha uma sacola com alguns queijos. Perguntei: Você está vendendo? Ela 
me respondeu: Não, é um presente pra você. Agradeci e saí com o queijo na 
mão pensando: É Jesus querendo me fazer um carinho... 

É assim, quando fazemos um trabalho voluntário com o coração, Jesus nos 
agradece através das pessoas. Faço tudo com muito amor e sem esperar 
nada em troca, apenas o amor de Jesus e de Nossa Senhora. Às vezes me 
privo de comprar alguma coisa para mim 
para ter sempre algo a oferecer ao 
próximo, pois quando me vêem rezando, 
às vezes se dirigem a mim e me pedem  a 
oração que estou fazendo, ou às vezes 
um terço. Procuro ter sempre essas 
coisas comigo.

Agora, minha filha de coração, uma 
amiga e eu iremos começar um grupo de 
oração aqui em Águas Claras, peço ao 
Senhor que nos mande pessoas que 
queiram participar conosco, pois Ele 
s a b e  d a s  n e c e s s i d a d e s  d e s s a 
comunidade e nos providenciará todo o 
resto. 

Maria de Lourdes Leal - Brasília/DF

 

For US $ (USD):

Account number: 0504 7217 9

IBAN: CH31 0078 8000 0504 7217 9

BIC or SWIFT:  BCGECHGGXXX

Foundation for True Life in God General Fund accounts:

Account name:  Fondation pour la Vraie Vie en Dieu

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com Michel 
Bornet em: ‘michel@bmcf.ch'

Obrigado pela cooperação.

Endereço: SGAS 910, Conjunto B, Bloco D, Salas 205 e 207, 
Mix Park Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70390-100. E-
mail: contato@avvdbrasil.org.br  |  Contato Nacional: (61) 
8226-5222

Nosso site: www.tlig.org (inglês) | www.tlig.org/pg.html 
(português)
Veja vídeos de Vassula: www.tligvideo.org
Site em Defesa de Vassula: www.defending-vassula.org
Você já assinou o abaixo assinado pela Unidade da Data da 
Páscoa?
www.onedate.org | http://www.facebook.com/onechristonedate
Visite a nossa radio: www.tligradio.org/pt
Visite o site Brasil: www.avvdbrasil.org.br

Diretor:  Leonardo Cesar Harger; Jornalistas: Ligia Filgueiras e Maria Berenice Sobral; Redatores: 
Alessandra Lopes B. Resende, Herberth Acioli, Joanna d’Arc Lima Torres, José Hipólito Faria, Margarida 
Maria Couto, Maria Aparecida Garcia, Maria Berenice Sobral, Paulina Gomes de Oliveira e Pe. Simeão 
Cordeiro. Design: Juliana Melo; Conselheiros: Cláudia Torres, Joanna d’Arc Lima Torres, Paulina 
Gomes de Oliveira.

Edições bimestrais. Assinatura: R$ 40,00 por ano. ASSOCIADOS, ASSINANTES E DOAÇÕES 
BMs: NOVA CONTA - Conta  Associação AVVD-Brasil - Fundão: Banco do Brasil, Agência 1004-9, 
CC/314159-4. CNPJ 20.087.868/0001-88. Tiragem:  1.500  exemplares. Endereço: Rua Coelho Neto, 
159 - Bairro Saguaçú, Caixa Postal 6233 - CEP 89221-972 JOINVILLE-SC. Telefones: (47) 3435-3660 / 
(47) 9913-2633. Cadastro de assinantes: associados@avvdbrasil.org.br

ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS - BRASILEXPEDIENTE  |  INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO AVVD BRASIL

As mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, o presente título “A Verdadeira Vida em Deus”, as pinturas 
de Vassula e os produtos de True Life in God DVD productions são protegidos por direitos autorais. Para 
maiores esclarecimentos, entre em contato conosco em: foundation@tlig.org

For Euros (EUR): 

Account number: 0504 7217 8

IBAN: CH58 0078 8000 0504 7217 8

BIC or SWIFT: BCGECHGGXXX

For Euros (EUR): 

IBAN: CH96 0078 8000 0504 7217 3

Account number:  0504 7217 3

BIC/SWIFT:  BCGECHGGXXX

For US dollars:

IBAN: CH69 0078 8000 0504 7217 4

Account number:  0504 7217 4

BIC/SWIFT:   BCGECHGGXXX
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FOLDER�DE�DIVULGAÇÃO�
COM�AS�3�ORAÇÕES
Panfleto�especial�para�os�que�
desejam�divulgar�a�Obra�AVVD.

Valor:�R$�7,00�+�Frete�(100�un.)

CD�"A�VERDADEIRA�
VIDA�EM�DEUS�-�
ECCLESIA�REVIVERÁ"�
Músicas�com�letras�extraídas�
das�Mensagens�AVVD.�Autor:�
Eduardo�Salustiano

Valor:�R$�5,00�+�FreteLANÇAMENTO

Vendas:�Eduardo�Salustiano
cadusalu@yahoo.com.br

Vendas:�Beneval�-�benevalrosa@hotmail.com�-�Fone�(47)�3422-5587
Endereço:�Rua�Ministro�Calógeras�390,��Ap.�306.��CEP�89201-490,�
Joinville-SC

Vendas:�Cida
vendas@avvdbrasil.org.br

Pedidos através dos contatos especificados abaixo de cada produto ou com Cida Garcia através do e-mail: vendas@avvdbrasil.org.br

Pôster�Sagrada�Face�35x40cm
�cada�(mín.�5�un.)R$�2,00

Esclarecimentos�da�Sagrada�
Congregação

�cadaR$�5,00
Panfletos�com�orações

�(100�un.)R$�5,00
Livreto�Orientação�para�os�
Grupos�de�Oração�-�Edição�
Internacional

�cada�R$�3,00
Manual�‘É�Hora�de�
Evangelizar’

�R$�15,00
Novena�ao�Espírito�Santo

�R$�10,00
Via-Sacra
R$�10,00
Adora-Me�e�Ama-Me�na�
Minha�Santa�Eucaristia

�R$�15,00

OUTROS�MATERIAIS:

LIVRARIA

ORAÇÕES�E�ODES�AMOROSAS
Livro�indicado�para�suas�orações�
pessoais.�Contem�uma�transcrição�de�
todas�as�Orações�contidas�nos�12�
volumes�dos�livros�da�Verdadeira�Vida�
em�Deus.�Orações�estas�ditadas�pelo�
próprio�Jesus�ou�inspiradas�pelo�Espírito�
Santo�a�Vassula.���Valor:�R$�25,00LANÇAMENTO

Vendas:�Margarida�-�clinicashalom@hotmail.com
Fone:�(61)�3443-8703

Volume�I
1�–�Como�tudo�começou
2�–�Meu�encontro�com�Deus�Pai
3�–�Intimidade�com�Jesus
4�–�Renovação�no�Espírito�Santo
Volume�II
5�–�Maria,�Mãe�de�Deus
6�–�Profecias�sobre�a�Rússia
7�–�A�Unidade�entre�os�Cristãos
8�–�O�Amor�Compassivo�de�
Deus

Valor:�
R$�5,00�cada�DVD�+�Frete

Vendas:�Cida�
vendas@avvdbrasil.org.br

DVD�ENTREVISTA�COM�VASSULA�LEGENDADO

A�VERDADEIRA�VIDA�EM�DEUS�-��Encontros�com�Jesus
Os�livros�com�todas�as�Mensagens�estão�contidos�em�12�volumes
LIVRO�‘MEU�ANJO�DANIEL’�-�Uma�sequência�cronológica�da�
experiência�de�Vassula�com�seu�Anjo�da�Guarda�enquanto�Ele�lhe�
preparava�para�seu�encontro�com�Jesus�e�para�sua�grande�Missão.

Valor:�R$�15,00�cada

VALORES�DOS�LIVROS�
JÁ�COM�FRETE�
INCLUÍDO.�


