
Eu triunfarei de novo
Hino de Amor

Quando Eu atrair todos os homens a Mim, ao Meu 

Coração, Eu serei de novo glorificado; Eu sou o novo 

Adão e sou a luz da Instrução e da Santa Sabedoria. 

Quando todos os homens, isto é, o mundo, se derem 

conta e acreditarem que Eu era enviado pelo Pai, Eu 

triunfarei de novo, porque eles mesmos dirão a uma só 

voz: "é verdadeiramente o Cristo, o Uno da Santíssima 

Trindade... 

Vós deificastes o Vosso Divino Corpo enquanto ainda 

estáveis na terra, pela Vossa Ressurreição, tornando-

O espiritual e incorruptível; Vós conquistastes todas 

as coisas materiais da terra: Vós triunfastes sobre a 

Morte; Vós criastes uma Revelação (Bíblia) por toda a 

eternidade; Amoroso da humanidade, Vós sois o Deus 

vivo que nos deu a Vossa própria Esposa (Igreja) que 

mantém n'Ela a Verdade e a guarda salva." 

(31.12.2000 AVVD)

Cristo ressuscitou!

Ele ressuscitou verdadeiramente!

Christos anesti! 
Alithos anesti!
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Notícias Internacionais

JANEIRO 
.

16 de Janeiro – BARCELONA, 

Espanha – A reunião foi organizada 

pelo pastor evangél ico Josep 

Monells. Cerca de 40 pessoas, a 

m a i o r i a  d e l a s  e v a n g é l i c a s , 

participaram da apresentação de 

Vassula com grande interesse.

FEVEREIRO
.

31 jan a 01 fev – BÉLGICA – Sua 

palestra foi numa Igreja. Ela 

falou por duas horas para 

ap r o x imadamen t e  2 .500 

pessoas. Além das palestras, 

Vassula deu duas entrevistas 

para telejornais.

17 a 27 de março – NOVA 

JERSEY, Estados Unidos, no 

Casino in the Park. Vassula falou 

para aproximadamente 200 

pessoas e deu entrevista na rádio 

FM.

15 a 22 abril – MEDIUGÓRIE, na Bósnia e Herzegovina: 32 irmãos de 

AVVD de diversos países – República Tcheca, Romênia, Escócia, 

Inglaterra, Brasil, França, Croácia, Dinamarca, Polônia e EUA – se 

reuniram em Mediugórie, na Semana da Páscoa. Vassula também foi 

convidada. Vassula teve uma reunião privada com Vicka, uma das 

videntes, e compartilhou com ela sua missão e as mensagens de AVVD. 

Vassula teve duas reuniões em Mediugórie. O presidente da Federação da 

Bósnia e Herzegovina, Sua Excelência Zivko Budimir, esteve presente à 

apresentação de Vassula e a conheceu pessoalmente.

MAIO
.

08 a 12 de maio – AUSTRÁLIA – Vassula deu seu testemunho em 4 

cidades: Sydney, Melbourne, Canberra e Brisbane. Em Sydney, Vassula falou 

para 600 pessoas por duas horas e deu entrevista para a TV. Em Melbourne, 

o salão onde Vassula se apresentou estava cheio, com aproximadamente 

700 pessoas. A maioria a ouviu pela primeira vez e, no final da palestra, 

correu para adquirir os livros. Em Canberra, Vassula se apresentou no 

Manning Clark Center, na Australian National University, para um público 

muito atento às Mensagens. Em Brisbane, Vassula se apresentou no Logan 

Entertainment Center.

Somente no ano de 2014 a Atleta de Cristo, esteve:

Já somam 1046 apresentações de Vassula em 85 países ao 

redor do mundo, nestes 29 anos de Mensagens.

Muitas pessoas nos perguntam: 

Vassula ainda recebe Mensagens de Jesus?

Vassula tem viajado para falar das Mensagens?

A resposta é “sim”. A agenda de Vassula está sempre lotada. 

Os convites para dar o seu testemunho são muitos.

22 a 25 de Janeiro – FÁTIMA, 

Portugal – Vassula participou do 

Retiro Ecumênico AVVD, em Fátima, 

organizado pelo Grupo AVVD da 

Espanha, durante a Semana de 

Oração pela Unidade dos Cristãos. 

240 pessoas participaram, de 22 

países!

MARÇO

ABRIL

14 a 16 de maio – ILHAS SALOMON – Vassula falou para mais de 3 mil 

pessoas. Na primeira fila, havia muitas crianças de 6 a 8 anos ouvindo 

atentamente, em silêncio, Vassula. Vassula também foi convidada a falar 

somente para o clero, em reunião particular. A reunião foi realizada nas 

dependências da Igreja Anglicana. Estavam presentes 17 representantes das 

Igrejas: Católica Romana, Pentecostal, Adventista do Sétimo.

Continua na próxima edição...

2 a 3 de fevereiro – HOLANDA – 

Cerca de 500 pessoas ouviram 

Vassula. Ao mesmo tempo, a 

palestra era transmitida pela Rádio. 

Aproximadamente 150 pessoas 

ouviram a transmissão.
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Palestras de Vassula

Primeira palestra de Vassula no “VIII RETIRO LATINO AMERICANO 

NO MÉXICO” - DEZ/2014 - Primeira parte

stamos aqui para adorar juntos, rezar juntos, compartilhar juntos 

Enossas experiências com Nosso Senhor. Se você quiser, pode 

chamá-la de uma reunião familiar. Quando alguém se junta a um 

retiro como este, está comprometido com o Chamado à Conversão. Nós 

podemos dizer, sim, que já estamos todos convertidos, mas, a conversão 

é como uma escada, a cada degrau que se sobe, você está mais próximo 

do Céu. Nunca se chega ao final do processo de conversão. Sempre 

estamos nos penetrando nas profundezas de Deus mais e mais. A 

Solidariedade nos dá forças, como vocês sabem, e nos encoraja a 

continuar com esta batalha espiritual dos nossos tempos, onde todo o 

bem é transformado em mal.

Deus nos conhece como nós somos realmente. Ele conhece nossas 

misérias, nossas fraquezas, nossas culpas e como nós caímos facilmente 

no pecado. Algumas vezes, eu fico abismada com a paciência que Deus 

tem para conosco, e Sua generosidade. Ele nos diz: “vinde a Mim como 

sois, não espereis que vos torneis santos para vir a Mim, vinde a Mim 

como sois...” (AVVD 12.09.90). Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: 

“Quem sou eu para me aproximar de Deus? Eu me sinto inferior”. É claro 

que somos inferiores, mas, Deus está nos chamando, não se importando 

como nós vamos nos apresentar diante d'Ele, não se importando como 

estamos; Ele, simplesmente, chama-nos.  E, na Sua Graça, Ele pode 

transformar a nossa alma. Deus é conhecido por confortar o miserável, 

portanto, não devemos ter medo D'Ele. Ele disse, uma vez, que: “vocês 

só devem ter medo de Mim se vocês se rebelam contra Mim”. Eis o que 

Ele disse nas Mensagens:

Se desejais que Eu seja vosso Pai, Eu vos tratarei como Meus filhos,

Se desejais que Eu seja o vosso esposo, Eu vos tratarei como minha 

Esposa,

Se vós vos rebelais contra Mim, Eu agirei convosco como um Juiz... 

(AVVD 27.05.87)

Se vivermos uma Verdadeira Vida em Deus, que é uma lembrança da Sua 

Palavra, nós cresceremos em todos os caminhos em Cristo, mas, se não 

vivermos, então, continuaremos perdendo o sentido do que é certo e do 

que é errado. Todos nós somos chamados a expandir o Reino de Deus 

neste mundo obscuro. Todos nós somos chamados a expandir o Reino de 

Deus neste mundo de trevas. Todos nós somos chamados a tornar 

conhecido o Amor de Deus. Todos nós somos chamados a dizer ao 

mundo que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Há muita contradição 

em nossos dias. Somos chamados a ser testemunhas do íntimo amor de 

Deus nestes Finais dos Tempos, onde guerras, terrorismo, perda da fé, 

apostasia, estão destruindo a criação de Deus. Esta geração, diz o 

Senhor, está provocando a Justiça de Deus.

Numa mensagem Jesus disse: “na Minha Igreja nada se perdeu, mas, 

certamente, as pessoas perderam a presença da Minha Igreja nos 

seus corações. O mundo de hoje, na sua extrema devassidão, está 

cheio, não somente de erros, mas está, de maneira conspiratória, 

provocando-Me, a Mim e à Minha Lei...”

O Espírito Santo, no entanto, nunca deixou de nos incentivar com 

lembranças, ensinando-nos com Sabedoria. E, pela luz da Sabedoria, 

nos fez entender as coisas que nossa mente não pôde entender por si 

mesma, permitindo-nos ver Sinais que os olhos não puderam perceber, 

permitindo-nos conhecer Sua Vontade. E todos os que leram as 

mensagens de AVVD sabem que o tema principal de AVVD é a unidade. 

Mas não devemos entender errado o sentido da unidade; não se trata, 

apenas, da unidade da Igreja, mas é a unidade como um todo, unidade 

da família, dos amigos e de todas as relações humanas. Sua Vontade é 

a de que: devemos unir-nos na diversidade.  É imperativo, e nossa 

obrigação é a de ler os Sinais dos Tempos e colocá-los em ação, ou 

seremos considerados responsáveis.

Estou certa de que durante cada retiro o Senhor nos enviará graças 

santificantes. Então, ao sair deste retiro, vamos prestar atenção no fato 

de que haverá uma transformação dentro de nós. 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 da unidade, para curar nossos olhos espirituais e abri-

los, para que possamos ver a Luz de Deus e a Sua Vontade: Nós 

devemos permitir que Deus penetre completamente na sujeira da 

nossa alma, para curá-la e para limpá-la, e para purificar nossa vida 

das nossas paixões e do nosso ego.  

Quanto mais pobres em espírito nos tornarmos, tanto mais atraentes 

nós 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.

São Paulo disse aos Colossenses, em 3:1-3: “Portanto, se já 

ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do Céu, onde 

Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do 

Céu e não nas que são da terra, porque já estais mortos e a vossa vida 

está escondida, com Cristo, em Deus.”

Continua na próxima edição...

Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)
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Unidade dos Cristãos Avisos

DE INFORMATIVO MENSAL A REVISTA 

TRIMESTRAL

Meus irmãos da família AVVD,

Todos nós temos algo em comum no que se refere a esta obra tão linda, 

AVVD. Fomos todos tocados profundamente, cada um numa proporção 

ideal para a salvação pessoal, pelo próprio Jesus, quando tivemos o 

primeiro encontro com AVVD.

Desta forma, nossos trabalhos por esta obra vêm crescendo a cada dia, 

o Espírito Santo paira sobre ela e a faz crescer segundo a vontade do 

Pai. Ele, vendo que tudo isto é bom, nos ilumina para que demos 

sempre um passo maior. 

É o que precisamos comunicar a todos os leitores do Informativo: 

fomos inspirados a fazer uma mudança radical, mudar o Informativo 

para uma revista trimestral, com mais páginas, para poder levar ao 

conhecimento de todos os leitores as boas novas e os bons frutos 

produzidos pela AVVD.

Pedimos a compreensão de todos e a colaboração em todos os 

sentidos, lembrando que este instrumento nos une cada vez mais e nos 

mantém firmes no caminho da salvação.

Que Deus abençoe a todos!  

"Levanta-te, e difunde a Minha Mensagem..." (18.10.1992 AVVD)

Leonardo Cesar Harger - Diretor da Revista AVVD-Brasil 
cesarharger@hotmail.com

aríssimos, pesquisando para escrever à nossa revista, estava eu 

Clendo um discurso de Vassula em 2007, sobre a Unidade, logo 

depois comecei a ler um discurso de nosso Papa Francisco, de 

2015, após a semana de oração pela Unidade, e eis a “coincidência” de 

palavras. Aliás, vejam a plena ação do Espírito Santo: 

Papa Francisco: "É possível superar muitas controvérsias entre cristãos, 

herdadas do passado, pondo de lado qualquer atitude polêmica ou 

apologética e procurando, juntos, individuar em profundidade aquilo 

que nos une, ou seja, a chamada a participar no mistério de amor do 

Pai, que nos foi revelado pelo Filho através do Espírito Santo." E ainda: 

"A unidade dos cristãos não será o fruto de sofisticadas discussões 

teóricas, onde cada um tenta convencer o outro da justeza das suas 

opiniões. Temos de reconhecer que, para se chegar à profundeza do 

mistério de Deus, precisamos uns dos outros, encontrando-nos e 

confrontando-nos sob a guia do Espírito Santo, que harmoniza as 

diversidades e supera os conflitos.”

Vassula: “Já faz séculos que os cristãos estão divididos - alguns 

reconhecendo seu pecado e outros reconhecendo, com pesar, que não 

têm nenhuma possibilidade de partilhar da Sagrada Eucaristia juntos. O 

que está detendo a Igreja, então? O que os detém é o fato de não 

conseguirem entrar em acordo, nem se reconciliar, nem perdoar, pois, 

mais uma vez, faltam amor e humildade. Enquanto o coração deles não 

se inflamar de amor a Cristo e do fogo do Espírito Santo, continuarão 

inativos e inertes como os ossos secos da visão do profeta Ezequiel.”

Papa Francisco: “A busca da unidade não é apanágio de poucos cristãos 

perseguidos." E isto porque "estamos todos ao serviço do mesmo e único 

Evangelho!". Daquele Evangelho para o qual muitos cristãos "são 

perseguidos e mortos... Este é [...] o ecumenismo do sangue" […]. Por 

isso, "a busca da unidade dos cristãos não pode ser apanágio de apenas 

algum indivíduo ou comunidade religiosa particularmente sensível a tal 

problemática. O conhecimento mútuo das diferentes tradições de vida 

consagrada e um fecundo intercâmbio de experiências podem ser úteis 

para a vitalidade de qualquer forma de vida religiosa nas diferentes 

Igrejas e Comunidades eclesiais”.

Vassula: “Viver a Unidade com amor e humildade não é uma questão de 

sentimentalismo nem é vender a fé e a Verdade, mas, sim, declarar a 

Veracidade das Escrituras e dar vida a cada palavra do Evangelho. Não 

deveríamos ficar mortos para a Palavra de Deus.”

Peçamos a nosso Senhor que envie Seu Espírito Santo, que é a Fonte da 

Unidade Cristã, para iluminar aqueles que ainda levantam objeções no 

caminho da unidade.

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

alessandraavvd@hotmail.com

UNIDADE: VONTADE DE DEUS E 

AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

O Papa Francisco e o grande Diálogo Inter-religioso

Agenda de Eventos AVVD 2015

VI Retiro Espiritual de 
AVVD Sul 
De 15 a 17 de Maio em 
Florianópolis. Informações e 
Inscrição com Cida: 
ma.cidagarcia@gmail.com

II Retiro para 
Testemunhas 
De 28 a 31 de Maio em São 
Paulo

I Retiro Espiritual Regional 
AVVD SP
26 a 28 de Junho em São 
Paulo. Informações e 
Inscrição com Jane: 
jane.carlos18@gmail.com

10ª Peregrinação Ecumênica de "A Verdadeira Vida em 
Deus" - TLIG Internacional 
10 a 17 de outubro 2015 (Itália). Informações e inscrições: 
pilgrimage@tlig.org   |   http://www.tlig.net/italy

Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos 
Hemisfério Sul - De 17 a 24 
de Maio

Semana de Evangelização 
De 07 a 14 de Junho 
“Solenidades do Sagrado 
Coração de Jesus e 
Imaculado Coração de Maria”

Retiro Regional AVVD no RJ
3 a 5 de Julho de 2015 Local: 
Colégio Regina Coeli - Rio de 
Janeiro. Informações e 
Inscrições com Alexandre: 
condalexandre@yahoo.com.br
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"Queres consagrar-te inteiramente a Mim?"

Tesouros da Igreja

N
a sexta-feira depois da oitava da festa do Corpo de Deus, 

a Igreja celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus. De 

acordo com os desejos de Nosso Senhor, manifestados a 

Santa Margarida Maria Alacoque, deve ser dia de reparação pela 

ingratidão, frieza, desprezo e sacrilégios que muitas vezes sofreu 

na Eucaristia, por parte de maus cristãos e, às vezes, até por parte 

de pessoas que se presumem piedosas. Em todas as igrejas se 

fazem, neste dia, solenes atos coletivos de reparação. Para 

estimular os cristãos e retribuir com amor tantas e tão grandes 

provas de amor do divino Coração de Jesus, dedicaram-se à sua 

veneração não só a primeira sexta-feira de cada mês, mas 

também um mês inteiro, o mês de junho. 

Quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus?

“Tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus quem considera o 

amor que Jesus Cristo patenteou na Sua vida, na morte e no SS. 

Sacramento; quem considera os afetos, os sofrimentos da alma 

de Jesus Cristo.” AVVD está repleta de chamados de Jesus para 

que Vassula compartilhe de Seu sofrimento, O ajude a carregar 

a cruz. Foi um desses chamados, em que Ele revelou-lhe os 

sofrimentos de Seu corpo místico, que a levou a se decidir e 

nunca mais voltou atrás.

Eis uma bela oração de consagração ao Coração de Jesus - eu a 

faço sempre que estou arrefecido e ela tem renovado meu 

ministério sacerdotal: 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: RIQUEZA DA IGREJA III

“Sagrado Coração de Jesus, invadi-me plenamente, de modo que os meus 

sentimentos sejam os Vossos Sentimentos; os meus desejos sejam os Vossos 

Desejos; as minhas palavras sejam as Vossas Palavras; os meus pensamentos 

sejam os Vossos Pensamentos. Depois deixai-me penetrar no íntimo do Vosso 

Sagrado Coração; aniquilai-me completamente. Adorarei o Vosso Sagrado 

Coração, do mais profundo do meu coração; prometo servir o Vosso Sagrado 

Coração com um fogo interior, servir-Vos-ei com um zelo mais fervoroso que 

nunca. Sou fraca, mas sei que a Vossa Força me ajudará. Não permitais que eu 

Vos perca de vista nem que o meu coração se volte para outro lado. Procurarei 

apenas o Vosso Sagrado Coração e só Vos desejarei a Vós. Sagrado Coração de 

Jesus, fazei-me detestar tudo aquilo que é contrário à Vossa Santidade e à 

Vossa Vontade. Purificai-me repetidamente e fazei que nenhum rival 

permaneça dentro de mim. A partir de hoje, apertai os laços de amor com que 

me prendestes, e fazei com que a minha alma tenha sede de Vós e o meu 

coração desfaleça de amor por Vós. Sagrado Coração de Jesus, não espereis 

mais: vinde consumir todo o meu ser, com as Chamas do Vosso Ardente Amor. 

Qualquer coisa que faça, de ora em diante, seja realizada pelos Vossos 

Interesses e pela Vossa Glória; e nada se faça para mim. Consagro-Vos a minha vida a Vós e, a partir 

de hoje, quero ser a escrava do Vosso Amor, a vítima dos Vossos Ardentes Desejos e da Vossa Paixão; 

um bem para a Vossa Igreja e o brinquedo da Vossa Alma. Fazei com que o meu porte seja o reflexo da 

Vossa Crucifixão, pela amargura que sentir, diante da surdez das almas que eu irei ver cair. Dai à 

minha alma o que ela puder suportar. Sagrado Coração de Jesus, não me poupeis a Vossa Cruz, como 

o Pai Vo-La não poupou a Vós. Firmai os meus olhos, os meus pensamentos e os meus desejos, para 

que sejam prisioneiros do Vosso Sagrado Coração. Eu sou indigna, e não mereço nada; mas Vós 

ajudai-me a viver o ato de consagração de um modo leal, invocando, incansavelmente, o Vosso Santo 

Nome. Fazei com que o meu espírito rejeite tudo aquilo que Vós não sois. Sagrado Coração de Jesus, 

fazei com que a minha alma suporte melhor as Chagas do Vosso Corpo, pela conversão das almas. 

Submeto, voluntariamente, a minha vontade à Vossa, agora e sempre. Amém” (26.01.92 AVVD). 

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

FRUTOS EM PLENITUDE

 dia 4 de março de 2015 parecia ser tão comum quanto os outros 

Ovividos na Casa de Maria I de Belo Horizonte, com as voluntárias 

preparando a deliciosa e nutritiva sopa, recebendo doações as 

mais variadas e fazendo entrar o pessoal atendido – gente das vilas 

próximas, mães com suas crianças, idosos que moram sozinhos, pais de 

família desempregados, traficantes de drogas, moradores de rua...

No entanto, o Coração delicado do nosso Deus já preparava um lindo 

presente para aquela data. Já passavam das 11 horas quando adentrou o 

recinto Dom Inácio, Superior do Mosteiro Cisterciense Nossa Senhora da 

Ternura, de Formosa, Goiás. Vinha acompanhado de amigos ansiosos por 

mostrar ao sacerdote o abençoado trabalho que há 12 anos é realizado 

naquela Casa de Maria (em Hebraico, Beth Myriam), por meio dos 

doadores e dos membros de A Verdadeira Vida em Deus em BH.

Com sua simplicidade de monge e a jovialidade dos 35 anos, Dom Inácio 

percorreu e abençoou o local; ouviu algumas explicações e assentou-se 

logo entre os companheiros de prato. Serviu-se logo e deliciou-se com o 

alimento. Mais que isso, porém, deliciou-se em conversar e abençoar 

aquelas pessoas que, tímidas ou curiosas, aproximavam-se daquele 

jovem de hábito fechado, olhar pacífico e sorriso fácil.

Dom Inácio e Patrícia: o Poder do Amor que muda os corações

- “O que você é e o que é isso aqui?” – perguntou Patrícia, moradora de 

rua já levando a mão ao solidéu que cobria a tonsura do padre. – “Sou 

monge” – respondeu o sacerdote. “Vim aqui para estar com vocês e esse 

chapeuzinho se chama solidéu”. Patrícia, cuja homossexualidade deixa 

dúvidas sobre seu verdadeiro gênero, apesar dos poucos dentes abriu um 

largo sorriso e abraçou Dom Inácio. “Me abençoa, padre! Nunca nenhum 

padre me abençoou”. Um outro jovem que tomava a sopa na ponta da 

mesa completa: “E eu nunca vi um padre sentado aqui com a gente!” 

Dom Inácio olhou para ele e sorriu. O rapaz terminou a sopa e se levantou 

para pedir um segundo prato. “Vem, padre, pega mais que está 

gostoso!”. Aceitando o convite, o monge o acompanhou. “Sim, você tem 

razão. Está uma delícia. Também vou querer mais um pouco”. Aos 

poucos as pessoas foram saindo e se despedindo. “Bença, padre! Volte 

aqui de novo!”. “Até logo, padre! Me dá uma bênção!”. A Casa de Maria 

foi silenciando aos poucos, mas a presença do sacerdote já havia 

fecundado os corações daquela gente.

Na semana seguinte, ao reencontrar a Nilza, fico sabendo dos frutos 

gerados pela simples presença daquele monge entre os “filhos” da Casa 

de Maria. Muitos deles, em especial, Patrícia, sentiram-se fortemente 

tocados por aquela visita. “As pessoas queriam saber se o padre iria 

voltar aqui de novo, porque gostaram de ser abençoadas e porque se 

sentiram importantes por um sacerdote ter conversado com elas” – 

contou Nilza. “Eu também fiquei tão feliz! Muitos padres já vieram à 

Casa de Maria e até celebraram a Eucaristia conosco, mas nunca 

tivemos um que se assentasse entre essa pobre e sofrida gente; que 

colocasse as mãos sobre suas cabeças e que os abraçasse. Algumas 

pessoas até me pediram que eu as ensinasse a rezar depois que o Padre 

Inácio passou por aqui e me pediram para trazê-lo novamente”.

A “plenitude dos frutos” à qual se refere Jesus em Sua Mensagem, 

tomou forma ali, naquele singelo momento e eu fiquei a meditar sobre a 

sacralidade dos sacerdotes e na real dimensão de sua missão nesta 

terra. Jesus deseja que Seu povo O reconheça nos sacerdotes; que 

neles percebam, com clareza, Sua própria Imagem. Num tempo em 

que vemos e vivenciamos tantas tentativas de dessacralização dos ritos 

e tradições da Igreja, pudemos testemunhar, na simplicidade daqueles 

gestos de Dom Inácio na Casa de Maria, que tais tentativas jamais 

conseguirão atingir a Unção Divina dos sacerdotes, filhos prediletos de 

Nossa Senhora, porque eles têm o 

especial poder de exalar o Perfume 

de Deus.

O sacerdote é a Presença de Deus 

entre nós. Precisamos, porém, 

rezar mais e cada vez mais para 

que esses homens, muitas vezes 

tão provados em sua humanidade, 

mantenham puros seus corações 

para que, na sua pureza, como nos 

diz Jesus, dêem seus frutos em 

plenitude. Oremos diariamente 

pelos padres, pelo Clero, pelas 

vocações sacerdotais. Estamos 

num ano dedicado pela Igreja às 

Vocações Religiosas e precisamos 

atender aos apelos do nosso Papa 

de nos unirmos em oração por ele e 

por todos os sacerdotes, religiosos 

e religiosas. Aproveitemos esta 

oportunidade para conhecermos 

mais a nossa Igreja, os sacerdotes 

e as ordens religiosas. Lembremos sempre aos nossos queridos 

sacerdotes e religiosos estas palavras de Jesus em A Verdadeira Vida 

em Deus: “Vós sois criados à Minha Imagem, uma Imagem que 

muitos de vós esquecestes; mas Eu, o Sumo Sacerdote, lembrar-vos-

ei a Minha Divindade e a Minha Santidade, lembrar-vos-ei que Eu sou 

Santo”. (21.11.1988 AVVD)

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral
Coordenadora Nacional das Casas de Maria

mariaberenice.rosavieira@gmail.com

Como desejo que os Meus sacerdotes atinjam o Meu 
infinito Amor e encham o seu coração! O Meu Amor por 
eles é Grande, tão grande, que só no Céu 
compreenderão Sua Plenitude.
A Devoção deveria ser o seu Estandarte; a Fidelidade, o 
seu Facho; a Pureza, o seu Traje de festa; e o Amor, o seu 
Emblema, de modo a que os Meus cordeiros Me 
reconhecessem neles e neles distinguissem, com 
clareza, a Minha Imagem. Os Meus pastores, quero-os 
Eu puros, de modo que, na sua pureza, dêem os seus 
frutos em plenitude. Alegrai o Meu Sagrado Coração e 
obedecei perfeitamente aos Meus Mandamentos. Amar 
é seguir os Meus Mandamentos: Amai-vos uns aos 
outros. (17.01.1989 AVVD). 

Dom Inácio e Patrícia: o Poder do 
Amor que muda os corações

Dom Inácio: sorriso de 
Deus na Casa de 
Maria

Doações - Conta da Associação AVVD - Fundão
Banco do Brasil, Agência 1004-9  C/C314159
CNPJ  20.087.868/0001-88



Profecias

P
rolongando a metáfora dos “gafanhotos” o texto do 

Apocalipse nos lembra, em seguida, que eles têm asas – 

que são o meio para se locomoverem com velocidade, para 

invadir e conquistar com mais rapidez (Diríamos hoje, 

conhecedores que somos da Segunda Guerra Mundial, que se 

trata de uma blitzkrieg (guerra-relâmpago) por ar (aviões) e por 

terra (carros e tanques de combate). Mas blitzkrieg espiritual, 

utilizando “asas” (aviões) e “cavalos” (análogos aos carros de 

combate atuais). Pensemos, a título de exemplo, na velocidade 

com que os senhores judeus decidiram, tramaram, prenderam e 

executaram Jesus. Transportando-nos para nossa época do “fim 

dos tempos”, pensemos na rapidez com que os costumes, valores 

e tradições cristãs foram arrasadas em poucas décadas, 

sobretudo a partir de 1960, com o advento da televisão e, 

atualmente, com a internet e redes sociais. Pensemos nos 

“progressos” do modernismo e do racionalismo, na velocidade da 

apostasia em países outrora cristãos... As duplas asas dos 

gafanhotos infernais, segundo Agnès-Marie, representam a 

soberba intelectual e a luxúria carnal de nossa época. Mas o texto 

faz questão de assinalar o ruído que tais asas provocavam, e a 

citada mística explica que é o ruído espiritual da confusão, 

orquestrado sobretudo pela mídia. (Como, na teoria da 

comunicação, “ruído” é tudo aquilo que perturba a comunicação, 

afetando o canal, podemos logo verificar que o objetivo desse 

ruído demoníaco é a perturbação e eliminação da comunicação 

entre Deus e os homens). 

Os “gafanhotos” tinham caudas com ferrões: e estes servem para 

aguilhoar e instilar o doloroso veneno. Mais uma vez, lemos em 

Agnès-Marie que a cauda é o oposto da cabeça; pois, quando a 

razão escolhe o mal, ela também solta as paixões, no plano dos 

sentidos. E os demônios “aferroam”, isto é, excitam-nas sem 

cessar. O resultado é o principal objetivo dos gafanhotos (pois a 

palavra “escorpião” é repetida três vezes nesse texto). E como 

este menciona o “tormento” causado aos que não têm o selo de 

Deus na fronte, podemos ver nessa ferroada por trás uma espécie 

de “traição”: as expectativas estimuladas pelos “gafanhotos” não 

levam à esperada felicidade, mas, por serem inspiradas pela 

Mentira, levam ao vazio e ao desespero, ao absurdo, à falta de 

sentido, à depressão, às drogas – a ponto de a morte ser desejada 

(inutilmente) como solução. A morte que eles desejariam seria a 

aniquilação do próprio ser (como pregam o materialismo e outras 

7  ANO 1        Nº 1        ABRIL DE 2015        REVISTA A VERDADEIRA VIDA EM DEUS

doutrinas ateias: com a morte tudo se acaba). Mas não está nas 

mãos deles a destruição de si mesmos, porque são seres 

espirituais: a morte fugirá deles, pois o que os aguarda não é a 

“paz do nada”, mas os tormentos acrescidos que “contrataram” 

pelas próprias escolhas. 

Uma última observação: essa devastação atinge também 

(sobretudo?) as fileiras dos cristãos, na medida em que esses 

perdem o “selo de Deus na fronte”, isto é, deixam-se seduzir 

pelo racionalismo (rosto de homem), pela luxúria (cabelos de 

mulher), pelo poder (as falsas coroas de ouro), pela 

agressividade (dentes de leões) e pelo ruído ensurdecedor dos 

agentes do Abismo: teorias, razões, motivações, apelos, 

seduções, confusão, tudo orquestrado e amplificado pelos 

meios de comunicação; pelos que acreditam na fumaça que se 

opõe à virtude da fé, para confundir e levar à dúvida e, assim, 

ofusca o “sol” divino e entenebrece a mente. Nesse sentido, a 

“vinha do Senhor” pode ser devastada, como de fato tem sido: 

os números da descristianização em muitos países o 

conf i rmam. E é grande,  imensamente grande,  a 

responsabilidade dos pastores e teólogos que, como estrelas 

cadentes, permitem a invasão das forças do abismo. 

Concluindo: a praga dos “gafanhotos” descrita no livro do 

Apocalipse indica um período de grande confusão e sofrimento 

decorrente de uma invasão excepcional e devastadora de 

demônios sobre esta terra. (Foi a visão que teve o papa Leão 

XIII, o que o levou a compor a oração a São Miguel Arcanjo). E o 

triste é que a tampa do poço do abismo é aberta pela “queda” de 

estrelas das hostes eclesiásticas, e uma, em especial, a do 

Anticristo. É a “furiosa batalha do fim dos tempos”, como Jesus 

disse a Vassula, em que os demônios procuram assenhorear-se 

das mentes e corações dos seres humanos, oferecendo-lhes 

aquilo de que mais gostam: rebelião, transgressão, orgulho, 

poder, glória, sexo...

Mas Deus se serve do sofrimento provocado pelo mal para 

tentar alertar seus filhos, mostrando quão enganadoras são as 

promessas diabólicas: elas traem como os escorpiões.  

     José Hipólito de Moura Faria
                                                            hipolito.faria@gmail.com

OS GAFANHOTOS DO 

                    APOCALIPSE IV
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Espaço Jovem AVVD

VEM SER FELIZ!

O
s desafios para os jovens de hoje são inúmeros. Está cada 

vez mais na moda o discurso “a vida é minha, faço dela o 

que eu quero”. De fato, todos nós temos liberdade para 

fazer o que quisermos. Mas será que agindo assim o ser humano 

consegue ser realmente feliz? A resposta pode contrariar muita 

gente, mas é: NÃO! 

Quem vive afastado de Deus pode até tentar disfarçar e enganar 

ele próprio, mas no fundo é obrigado a viver com um vazio imenso 

e inexplicável. Pode ter momentos muito passageiros de “alegria”, 

mas depois reconhece o grande vazio em que vive. E isso tem uma 

explicação muito óbvia!

Como seres humanos que somos, fomos criados por Deus para 

algo imenso. Por mais conquistas que atinjamos na vida sempre 

estaremos insatisfeitos. Nosso coração, nossa alma, nunca se 

sentirá preenchidos totalmente com as coisas que obtemos aqui.

Quando Jesus começou a pregar, no tempo que viveu na Terra, Ele 

fez questão de deixar isso bem claro. Sendo Deus, Ele sabia 

perfeitamente que o homem precisava conhecer a grandiosidade 

do seu chamado para que pudesse viver feliz. Tanto é que a 

religião que Ele nos deixou é exatamente isso: UMA BOA 

NOTÍCIA! 

Mas, qual é mesmo essa novidade capaz de mudar a vida das 

pessoas, mesmo 2.000 anos tendo se passado? A novidade é: o 

Reino de Deus chegou para nós! E apenas isso é capaz de dar, de 

fato, um sentido verdadeiro, sólido, para nossa vida. Fomos 

criados para o Reino de Deus, e nem precisamos esperar mais por 

isso, já podemos e devemos vivê-Lo aqui, agora!

Deus nunca cansa de nos lembrar dessa novidade. Mesmo os 

mais jovens, que estão passando pela experiência 

de descobrir as várias faces do mundo e se empolgar 

muito com isso, também são chamados a, desde 

cedo, viver intensamente a experiência da alegria 

que não acaba!

Não existe coisa mais bonita que ver um jovem, que 

sem deixar de ser jovem, eleva o seu espírito para 

Deus e nessa contemplação escuta os Seus Suspiros 

de Amor. Atende o irresistível convite de Deus a 

provar-se a si mesmo, a examinar sua alma e 

comprovar como Suas Vias são deliciosas e lhe 

levam à perfeição!

Jovem verdadeiramente sarado é aquele que 

reconhece o Poder de Deus, que o permite crescer 

graciosamente na Sua Casa, e por isso busca 

retribuir a Deus essa Alegria, chamando-O de Pai, 

como Ele Mesmo nos ensinou.

Jovens que usam a radicalidade de sua juventude para dizer não 

a propostas empobrecidas, que lhes levariam a viver apenas 

como ossadas espalhadas pelo mundo e não com a Alegria do 

Espírito Santo que Deus conferiu aos Seus discípulos. Jovens 

que vão crescendo em ser efetivos com o cuidado de não caírem 

em abusos, não deixando nunca de invocar o Nome de Deus.

“Eu quero que tu sejas como um príncipe ou uma 

princesa, quando vieres ao Meu encontro, ao saíres 

desta vida; Eu quero que estejas cheio (a) de luz 

divina, brilhante do interior e do exterior; Eu quero 

que sejas f ie l ,  desta Minha Fidel idade, 

irrepreensível, à Minha perfeita Imagem, puro (a) 

com Aquele que é Puro. (...) Não te separes de Mim, 

permite-Me que te encha o espírito da Minha 

Presença, e a Minha Herança será tua. Cumula-Me 

de alegria e torna-te grande e forte, como uma torre 

de marfim” (05/05/2001 AVVD), é o que nos diz o 

Próprio Senhor.

Todo jovem é chamado a ser um com Deus e viver a Verdadeira 

Vida Nele, como uma cidade fortificada, que tem seus muros 

construídos pelo Próprio Espírito Santo. Isso é juventude!

Herberth Acioli - Equipe  Jovens  AVVD
hs.acioli@hotmail.com

portuguese@tligradio.org

www.tligradio.org/pt
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Frutos AVVD

Eu comecei a ler “A Verdadeira Vida em Deus” em 

novembro de 2011. Estava navegando na internet à 

procura de alguns sites de orientação espiritual e fui para no 

site AVVD em inglês. Estava em um período bem difícil da 

minha vida e as coisas finalmente estavam começando a 

melhorar a partir do momento em que fui ao site AVVD. Eu 

sempre acreditei na existência de Deus embora às vezes me 

via duvidando, mas sempre achava que Ele estava lá em 

cima, no lugar Dele, bem distante, mas a olhar por nós. Não 

entendia, porém, como a vida de certas pessoas podia ser 

tão injusta, o porquê do acontecido na vida de outras, e isso 

me deixava triste, em especial entristecia pela minha 

própria situação que parecia nunca melhorar. Foi então 

quando eu comecei a ler as mensagens da AVVD e comecei 

a assistir aos vídeos de Vassula que tudo se esclareceu... 

Não sei bem explicar o porquê, acho que só quem lê pode 

entender, mas foi simplesmente impossível não acreditar 

que aquilo tudo é verdade.... Porque a Vassula iria 

simplesmente gastar o tempo dela, a vida dela, se sacrificar, 

se tudo não fosse verdadeiro, se ela não ganha nada com 

isso, e se pelo contrário, muitas pessoas só a perseguem? 

Não há como duvidar dela.... Mas aí, quando você começa 

a ler as mensagens, você simplesmente encontra algo 

diferente de tudo o que você já viu e do que irá ver nesse 

aspecto. Quando comecei a ler fiquei muito emocionada e 

entusiasmada porque finalmente tinha descoberto que 

aquele Deus que eu achava estar tão distante, estava na 

verdade tão perto de mim. Percebi que todo tempo Ele 

esteve ao meu lado e o quanto Ele esteve triste por causa da 

minha cegueira e falta de fé.... E aí, quando passei a ler as 

mensagens, a cada dia me sentia mais próxima de Jesus, de 

Nossa Senhora e de Deus, porque passei a entender e 

conhecer como Eles são. Porque quando leio, sinto como se 

literalmente a voz de Deus estivesse a falar em meus 

ouvidos, só que através do meu coração. Em alguns 

momentos de dúvida, Deus inclusive me deu de presente 

sonhos especiais que me confirmaram e fizeram acreditar 

ainda mais, pois assim descobri que até isso Ele pode fazer 

por nós: fortalecer a nossa fé. Tenho certeza, que qualquer 

um que peça a Ele, de coração aberto, que Ele confirme que 

as mensagens são Dele, Ele assim o fará, pois tudo para Ele 

é tão simples...

Karen Oliveira/Brasil

Entrevista com a Sra. Joana D'Arc Gurgel Pereira Rodrigues – Coord. do 

Grupo de Oração de Taquari/Brasília-DF

1. Joana, você sempre desejou participar de um Grupo de Oração? Sim. 

Eu sempre quis fazer parte de um grupo de oração. Havia chamado minhas 

vizinhas para formarmos um grupo para rezarmos pelos nossos filhos, 

nossas famílias etc., mas não conseguia levar adiante meu intento.

2. Como você conheceu AVVD? Conheci a VVD num momento em que 

estava sentindo muita necessidade de buscar mais intimidade com DEUS. 

Tinha necessidade, mas também muita vontade! Eu havia me afastado 

muito da Igreja e até mesmo de Deus – sentia vontade de voltar para a 

Igreja  mas não dava conta... A vida me levava por caminhos onde não 

havia tempo e espaço para Deus... Houve um momento de muitas 

dificuldades em minha vida e eu sentia que se não fosse buscando a Deus, 

eu não venceria... Aí com o incentivo da Drª Margarida  fundamos o grupo 

de oração no Taquari, e graças a Deus estamos na caminhada nos 

reunindo semanalmente!

3. De que maneira você recebeu o convite de abrir um Grupo de Oração 

de AVVD na sua comunidade? Fui convida  para formar um Grupo dos 

Sagrados Corações no meu bairro, através da Coordenadora dos Grupos de 

Brasília, Dra. Margarida Maria.

4. Quando começaram as reuniões? Começamos a nos reunir em 23 de 

maio de 2014.

Você tem algum testemunho a dar com relação ao Grupo de Oração de 

AVVD? Tenho, sim! Com a criação do Grupo de AVVD minha vida tomou 

novo impulso. Decidi fazer novas alianças, como costumo falar, e nesta 

nova caminhada tenho percebido o quanto Deus está presente em cada dia 

de nossa vida! 

5. Envie uma mensagem aos leitores dessa Revista sobre a necessidade 

de participarem de um Grupo de Oração: A nossa caminhada será 

abençoada, na medida em que buscarmos nossa intimidade com Deus! Eu 

tenho sentido, cotidianamente, a presença do Senhor em minha vida, 

desde o momento em que decidi formar o Grupo de Oração. 

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 

TESTEMUNHOS GRUPOS DE ORAÇÕES

...f inalmente tinha descoberto 

que aquele Deus que eu achava 

estar tão distante, estava na 

verdade tão perto de mim.

Rezemos, em unidade pela nossa Pátria, confiando a nossa Nação ao 

Senhorio de Jesus:  

Pai,  pelo Vosso Amor fiel, voltai-Vos para o Brasil; pela Vossa 

imensa ternura, sede diligente na Vossa misericórdia; escutai os 

pobres e os miseráveis; pelo Vosso poder salvador, levai o Brasil 

a glorificar-Vos; Ó Pai terníssimo, ensinai-lhes, logo desde a 

infância, as Vossas Leis, a fim de que possam proclamar as 

Vossas maravilhas e cantar-Vos um Hino incessante; que o 

Brasil seja um hino ao Hino, um irresistível perfume de incenso; 

eu Vo-lo peço, ó Senhor, e Vo-lo suplico: que pela Vossa Palavra, 

possais vir ao Brasil. Amém.  (23.06.1997 AVVD)

ORAÇÃO
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Apelos dos Céus

Caminhando com O Espírito Santo nas

Mensagens de AVVD

O Papa João Paulo II, na sua exortação apostólica (CT) “A 

Catequese Hoje”, de 16 de outubro de 1979, coloca que: 

“Neste sentido, a finalidade definitiva da catequese (todo 

ensino da Igreja) é a de fazer com que alguém se ponha, não 

apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com 

Jesus Cristo: somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito 

Santo e fazer-nos participar da vida da Santíssima Trindade” 

(CT 5).

Este foi o método que Jesus usou para ensinar a Vassula (e a 

todos nós). Até o Volume XII das Mensagens de A Verdadeira 

Vida em Deus, podemos perceber que Jesus nos coloca em 

intimidade com Ele e nos leva ao amor do Pai, pela força do 

Espírito Santo, para participarmos da vida da Santíssima 

Trindade. Diante de tão sublime revelação, achamos por bem 

abrir um espaço nesta revista para meditarmos melhor sobre as 

Mensagens e os ensinamentos da Santíssima Trindade. 

Iniciamos, assim, com o Espírito Santo.

Jesus diz: "Hoje, mais do que nunca, estou vos enviando o Meu 

Espírito Santo para vos renovar; mas por quanto tempo ainda 

esta geração fará resistência ao Meu Espírito Santo? Dizei-Me: 

poderá um corpo viver sem o coração? Sabei que o Meu 

Espírito Santo é o Coração do Meu Corpo, que é a Igreja; sabei 

que o Meu Espírito Santo é a Respiração da Igreja, a Essência 

do fervor que deveis a Mim, vosso Deus; o Meu Espírito Santo é 

o doce Maná do Céu que alimenta o pobre. Feliz o homem que 

abre o seu coração ao Meu Espírito Santo; ele será como uma 

árvore, ao longo de um rio, que produz novos frutos em cada 

estação, sem permitir que jamais murche, mas, sim, que seja 

benéfica. Feliz o homem que abre o seu coração ao Meu 

Espírito Santo; como uma torrente límpida e cristalina, o meu 

Espírito correrá no seu coração como um rio, renovando-o; por 

onde quer que este rio corra, nascerá a vida e a alegria!

Não lestes: ‘O Rio da vida, que brota do Trono e do Cordeiro, 

descerá ao meio dos caminhos da cidade?’ O Meu Espírito 

Santo retirar-Se-á das almas malvadas, mas mostrar-Se-á 

abertamente ao inocente, ao pobre e ao simples. Com grande 

alegria, o Meu Espírito Santo envolverá estas almas e será o 

seu Santo Companheiro e o seu Guia; e, quando elas 

caminharem, o seu percurso não será impedido; quando 

correrem, não tropeçarão; e, se beberem um veneno mortal, 

permanecerão imunes; se encontrarem, pelo caminho, uma 

legião de demônios, passarão ilesas. O Meu Espírito Santo lhes 

ensinará a doçura que emana de Mim, a profundidade do Meu 

Eterno Amor. O Meu Espírito Santo acompanhará o inocente e 

fará um pacto de amor e de paz com ele, para estar em 

harmonia e ser o seu Companheiro.  (05.10.1992 AVVD)"

Cida Garcia 
ma.cidagarcia@gmail.com

Meus irmãos, estamos imensamente felizes e agraciados por 

termos a oportunidade de apresentar a todos que prestigiam 

esta revista uma página dedicada a Nossa Senhora com o 

subtítulo “Caminhando com Maria”; Ela, a mãe de Deus e 

nossa Mãe, tem nos aconselhado tantas vezes, através dos 

anos, nos advertindo e mostrando o perigo a que nos 

expomos por nossas faltas para com Jesus, nossas ofensas e 

indiferenças para com Ele, ao ponto de estarmos correndo 

sério risco de perdermos nossa alma para o inimigo de Deus.

Desta forma, fomos inspirados pelo Espírito Santo a publicar 

também nesta revista muitas das mensagens que Nossa 

Senhora ditou a Vassula Rydén. Iremos também divulgar as 

lindíssimas mensagens em que Jesus fala sobre a “Mulher 

revestida do Sol”, os mistérios que estão sendo revelados 

para esta geração de tal beleza e magnitude que “chegam a 

doer Meu coração”, diz Maria, “ao saber que só um pequeno 

número de pessoas tem confiança nestes Apelos. O coração 

desta geração transformou-se em granito”, diz ela 

(15.08.1988 AVVD).

Para termos uma pequena noção do que será publicado, 

vejam as palavras ditas de um Filho muito amoroso, palavras 

que jamais qualquer criatura poderia proferir; somente o 

Deus  Trino. Aqui, Jesus exalta Seu Imenso Amor, o Uno e

Coração de Sua Mãe.

"Ó Obra-Prima de Meu Pai! Ó Sublime Obra-Prima de Javé! 

Esposa do Meu Espírito Santo! Meu Irradiante Sacrário! O 
7

Teu Coração Bem-Amado dos Bem-Amados é Um com o 

Nosso! O Teu Coração é Meu jardim fechado, uma fonte 

selada; o Teu Coração é uma Fonte que faz os jardins férteis; 

o Teu Coração, ó Adorável, é o Meu Trono, no qual Eu fui 

honrado; Coração do Coração, que Eu coroei em Nossa 
8Presença e na presença de toda a Minha corte celeste . 

Como é que qualquer das Minhas criaturas pode revelar o 
9Teu Coração?  Tu, a Arca de poder, toda revestida de 

10 virtudes, Meu Novo Cântico, Minha Harpa, Minha 

Cidadela, Tu, cuja Magnificência extasia o Criador do céu e 

da terra, Tu que Te manténs em Nossa Presença e Te 

manténs, mais perto que nunca, de todos os que Te 

invocam. E, no entanto, como pôde o homem cair tão baixo e 

enveredar pelo enganador caminho de renegar Teu 

Coração?"  (25.03.1996 AVVD)

Na próxima edição, divulgarei as mensagens de Nossa 

Senhora falando de seu amor para com todos os seus filhos e 

o quanto está preocupada por nossa indiferença.

Leonardo Cesar Harger
cesarharger@hotmail.com

Maria
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“Venho dizer-te que o Deus que tu esqueceste jamais te esqueceu” 
(18.12.94 AVVD).

O nosso site é uma realidade, graças a Deus! Desde os esforços do 
jovem Antônio Rebelo, que foi o idealizador e criador do site de A 
Verdadeira Vida em Deus (www.avvdbrasil.org.br) há alguns anos, 
objetivando a disponibilização de mais uma ferramenta de 
evangelização e divulgação das atividades de AVVD-Brasil, e no 
presente, com a dedicação de Geciel Costa e auxílio de Cida Garcia e 
Juliana Melo, ganhamos um site com estrutura remodelada e recursos 
novos.

E, graças, sempre, a Deus, nosso site é fruto de verdadeira obra de 
voluntariado, sem custos para a Associação, onde nossos irmãos se 
doam completamente ao serviço de bem servir ao Senhor Jesus Cristo 
na divulgação de suas mensagens recebidas por Vassula Rydén. A 
habilidade de um irmão se complementa com a do outro e, por fim, 
temos o resultado que podemos apreciar e fazer uso para o crescimento 
de nossa fé. E é oportuno solicitar que outros irmãos que possam e 
tenham alguma capacitação se predisponham a se juntar a esse serviço 
voluntário, contribuindo, assim, para que outras ideias possam ser 
aplicadas ao site. Quer ser um voluntário? Fale Conosco! 

No site, procurou-se disponibilizar o fácil acesso às mensagens, 
inclusive ao seu áudio, se existente. As mensagens foram editadas para 
que a leitura fosse mais agradável. Corrigiram-se eventuais erros, 
alterou-se o design, melhorando a apresentação e facilitando a 
navegação, com menu simples e intuitivo. Destacamos a criação da 
opção [Capela Virtual] onde se pode ter acesso a ,  e orações via sacra
rosário e, também, a opção [Testemunhos] onde nossos irmãos 
confiam-nos as suas emoções e experiências a partir do conhecimento 
e aplicação, em suas vidas, das mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus. Certamente que há muito mais! E você é nosso convidado a 
explorar os recursos disponíveis.

Sugestão: além de divulgar o site para todos quantos você conhecer, 
acesse diariamente a mensagem do dia, reflita sobre a mensagem 
aleatória - que pode apresentar aquela palavra que você tanto precisa -, 
reze o terço, tome conhecimento das novidades ou agenda de 
atividades, ouça músicas e muito mais...

O site como uma ferramenta que evangeliza está a sua disposição. E 
solicitamos que esteja atento quando navegando. Provavelmente, um 
ou outro erro pode aparecer, ou um ou outro detalhe pode não ser tão 
agradável como deveria. Envie-nos as suas impressões ou sugestões. 
Vo l un t a r i e - s e !  E s t amos  à  s ua  d i s po s i ç ão  no  e -ma i l 
contato@avvdbrasil.org.br. A sua sugestão será sempre bem acolhida, 
estudada e, se possível, implementada. Desde já agradecemos!

Geciel Costa/ Cida Garcia e Juliana Melo

No Evangelho de São Marcos, 6, 34-44, é-nos descrito o Milagre da 

Multiplicação dos Pães. Hoje nós vivemos este milagre com as 

Mensagens da Verdadeira Vida em Deus, que alimentam tantas 

almas famintas. Como Jesus nos diz na Mensagem de AVVD: “... 

uma vez que a Terra jaz na desolação e não pode produzir pão 

suficiente para vos alimentar, Eu, com o Meu Espírito de Graça, 

multiplicarei o Meu Pão para vos alimentar, Meus bem-amados, a 

vós que estais esfomeados e abandonados. Nos vossos dias, isto 

chama-se: A EFUSÃO DO MEU ESPÍRITO SANTO.” (AVVD 

29.08.1989)

Quando houve o milagre da multiplicação dos pães narrado nos 

evangelhos, Jesus disse aos seus discípulos: “Dai-lhes vós mesmos 

de comer.” (Mc 6, 37) E hoje, por uma graça que não merecemos, 

Ele nos convida da mesma forma a dar de comer àqueles que têm 

fome de Deus, fazendo-nos participantes de Sua Obra. Mas, que 

podemos oferecer? Temos tão pouco! Os discípulos tinham apenas 

cinco pães e dois peixes, para uma multidão de cinco mil homens. 

Eles se preocuparam, pois havia milhares de homens, pouco 

dinheiro, o lugar era deserto... Nós também, ainda hoje, podemos 

ser tentados a nos preocupar com tantas coisas!

Mas, para Jesus, basta apenas uma coisa: “AMOR. ADORA-ME. 

ADORA-ME. OFERECE·ME A TUA VONTADE, ABANDONA-TE A 

MIM. É a mais bela coisa que tu Me podes oferecer.” (AVVD 

29.05.1987)

Nossa Senhora nos explica: “O AMOR é viver na Verdade. Não 

lestes: 'Ainda que deis tudo o que possuís, objeto a objeto, e mesmo 

que os deixeis tomar conta do vosso próprio corpo para que o 

queimem, se o fazeis sem amor, de nada vos adiantará para a 

santidade?' Não compreendestes que se um só de entre vós está 

ferido, todas as partes do Corpo de Cristo estão feridas e sofrem 

com isso? Se feris o vosso próximo, verdade é que não feris apenas o 

vosso próximo, mas feris o próprio Corpo de Cristo.” (AVVD 6 e 

8.12.1993) Esta Mensagem nos faz perceber o quanto o amor é 

essencial em nossa entrega e no servir, e o quanto ele nos liga 

intimamente a Deus e ao nosso próximo. Não há como separar. 

Oferecer-se a Deus implica amar: a Ele, ao nosso próximo e a nós 

mesmos. Só precisamos buscar isto todos os dias, o restante Ele 

fará. “Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e 

seu amor é plenamente realizado em nós.” (1Jo 4,11-18). 

“O Amor ama-vos a todos. Sede um.” (AVVD 29.08.1989)
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FOLDER DE DIVULGAÇÃO COM AS 3 ORAÇÕES
Panfleto especial para os que desejam divulgar a 
Obra AVVD.

                     + Frete (100 un.)

LIVRETO COM ORIENTAÇÕES PARA OS GRUPOS DE 
ORAÇÃO AVVD 
Meditação do Santo Terço, Via Sacra e orações diversas.

Vendas: Beneval  - benevalrosa@hotmail.com 
             Fone (47) 3422-5587 

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

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.   

LANÇAMENTO

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

                       
cada DVD + Frete

DVD ENTREVISTA COM VASSULA LEGENDADO

A VERDADEIRA VIDA EM 
DEUS -  Encontros com 
Jesus
Os livros com todas as 
Mensagens estão contidos 
em 12 volumes

Livraria

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.

R$ 15,00

R$ 3,00

R$ 25,00

R$ 15,00

R$ 7,00

R$ 5,00

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

Volume II
5 – Maria, Mãe de Deus
6 – Profecias sobre a Rússia
7 – A Unidade entre os Cristãos
8 – O Amor Compassivo de Deus

Vendas: Cida - vendas@avvdbrasil.org.br

OUTROS MATERIAIS: Pôster Sagrada Face 35x40cm -  cada (mín. 5 un.)R$ 2,00
Esclarecimentos da Sagrada Congregação  cada  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

VALORES DOS LIVROS 
JÁ COM FRETE INCLUÍDO. 


