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Bu disse,por minha infinita misericórdia: Eu derramarei luz nesta criação irracional para iluminar
suas mentes e renova-las através de uma revolução espiritual;Eu Próprio os conduzirei para essa
renovação do eu e de sua mente,conduzindo cada um deles na bondade e na santidade da
verdade; [RWD-03 de fevereiro de 2003)

'Promovemos o conhecimento e a divulgação das Mensagens que Jesus transmite ao mundo desde J 9S5, por meio de Vassuía Ryúen
(httpst/Mww.awdbrasiLofg.brfindê php/awd/vassula-ryden), intituladas de A Verdadeira Vida cm fours’ (AWD). Evangelizamos difundindo estas
Mensagens a todos, tanto Cristãos quanto nãoCristãos, aoClero e Meres de todas as denominações. Faz parte ainda do nossoCarisma promover a oração peia
unidadeentreas Igrejas Cristãs,conformeJesus revela ser Sua Vontade, buscando sempre aGlóriade Deus eoadventodeSeu Reino,para a conversãode todos
os povos, sem exceção.Com grupos de oraçãoe leitores espelhados por todo Pais, realizamos ao longo do ano diversos retiros, encontros de testemunhos e de
formação, reuniões,semana deevangelização, peregrinaçõeseoutros, semprecom o tema: "retribui o mat com o Amor (AWO-31 de janeiro&1988)"



flotícias Internacionais

Já somam 1.140 as apresentações de Vassala em 87 países

Em 201L fpqani39 apresentações em 18 países :
França , Líbano (duas vezes), Síria, China, Vietnam,
Austrália, Filipinas, Espanha, Grécia , Itália,
Dinamarca, Ilhas Faroe, Islândia, Groelândia,
Noruega,Finlândia, Suécia e Rússia.

pessoas, 0 salão estava mt
lotado. Cadeiras extras
foram colocadas. Pessoas
entusiasmadas, de todas as [ |
raças, nacionalidades e
idades, com sorrisos e
expressões tanto de expectativa quanto de
admiração, clérigos e leigos, esperavam ouvir o que
a Verdadeira Vida em Deus significava,

Em 2018. foram 18 apresentações em 9 países:
Grécia (três vezes), França, Dinamarca, Chipre,
Líbano, Arménia , Alemanha, Bélgicae França.
04 a 07/05/2018 -

Atenas, Grécia - Vassuia *participou de um retiro J
com o Tema : ‘Nossa
Mãe, Rainha do Céu'.
Estavam presentes r
aproximadamente 110 '®
pessoas de Atenas e de
outras partes da Grécia, A Livraria ianos convidou
Vassuia para apresentar o iivro;O Céu é real, ma$ o
inferno tambémI

06/06/2018 - Creta, |
Grécia - Apresentação do H
livro “O Céu á real, mas o L ;

inferno também’,_ j

j 0 7 / 0 6 / 2 0 1 8 - —1
Tessalô n í ca, Grécia - P^.-Y

Apresentação do Livro: ‘V -nWL.;

Céu é real, mas o inferno
também". 0 saião era bem
confortável, cerca de 35
pessoas a ouviram. O gerente da livraria deu as boas-

vindas ao público e depois convidou Stella para
apresentar Vassuia. Todos pareciam tão felizes! Até
mesmo o cinegrafísta comprou o livro e se aproximou
de Vassuia,
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18 a 21/05/2018 - *T^Yereman, Arménia - A tfSfta
reunião foi no Plaza H
Business Center. Apesar
dos grandes obstáculos *
que os organizadores
tiveram que enfrentar, compareceram cerca de
500 pessoas. 0 local estava lotado. Dois canais de
TV cobriram o encontro: TV Geográfica e Télé
Lumière,e suas mídiassociais.

L

-

JkWi £krAn 24/11/2018 - Paris,
França - Cripta Santa
Joana d’Arc. Vassuia se
apresentou duas vezes, às
14 horas e às 15h30.

26/05/2018 - Berlim,
Alemanha - Sala de
Conferências do Hotel
Novotel Vassuia deu
seu testemunho para
aproximadamente 350
pessoas,

Jesus diz:
... sê forte e de coração destemido, Minha atleta ;

(AWD-07 de janeiro de 2002)

, . .sabe que Eu sempre estarei a teu lado;
(AWD-23 de setembro de 1991)

27/05/2018 Munique,Alemanha Nosalao do
hotel, Vassuia testem.unha para cerca de 300

Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)
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Hoje, Deus Pai chama-nos ao aposento
nupcial do Seu Coração.

£ a intenção final que cada um de nós deve atingir na
sua vida espiritual. Deus convida-nos todos a mergulhar rto
Seu Seio e a perdemoo-nos n'Ele, Pessoalmente, desejaria, por
assim dizer, liquefazer-me em Deus ou dissolver-me de
qualquer modo tão completamente em Deus, que acabaria por
nãomais existir.

ao Seu Sagrado Coração, em que Lhe rogamos que transforme
os nossos pensamentos em Seus Pensamentos, os nossos atos
em Seus Atos,as nossas palavras em Suas Palavras e a nossa
vontade na Sua Vontade.

Esta transfiguração far-se-á gradualmente, como.
aliás. Ele Mesmo nos diz nas mensagens. Quando Jesus nos
ensina a consentir ao Seu Espírito que aja 1ivremente em nós, a
fim de que Ele nos transfigure as almas, de um deserto num
jardim, isso significa que, muito embora nós estejamos
sempre áridos e secos espiritualmente, o Espírito Santo de
Graça pode transfigurar-nosnaquilo que Ele chama de jardim,
embelezando-nos, assim, as almas. Nesse jardim das nossas
almas,Deus poderá,então,repousar,

Deus chama -nos,assim, a um profundo abandono,o
que significa deixar-nos atirar para mais longe ainda, no Seu
Coração, a fim de que a nossa alma possa ser transformada
num verdadeiro palácio. Deus pode, então, ser Rei e
Governador em nós porque, nessa extraordinária etapa de
abandono, nós próprios O deixamos livre para reinar em nós.
Deus não Se detém apenas ai e tampouco a própria alma
porque, por essa regeneração, tendo já a alma saboreado
interiormente a doçura de Deus, mais doce que o néctar, ela
mesma passará a ser ainda mais impaciente para penetrar
mais em Deus e saborear esse doce néctar que transborda de
Deus,

Deus Pai. nas Suas mensagens, atrai-nos ao Seu
Coração, que Ele Mesmo chama de aposento nupcial e
subiinha mais ainda que Ele, o Criador, é o Esposo da Sua
Criação e que está desposado com a Sua Criação, Chama
também a esta reiação esponsal deMistérioquemuitos,nestes
nossos d ias, jama is consegu i ram compreender
verdadeiramente.São estas as Suas palavras:

...no aposento nupcial de Meu Coração, teu coração
brotará com louvores e, assim como o esposo se alegra em
sua esposa, Eu Me alegrarei em ti, e tu em Mim; Minha Mão
poderosa te sustentará e jamais desejarás separar-te de Mim
outra vez; com efeito, teu espírito enriquecido peia Minha
doçura e plenitude de Meu Espírito gritará para todas as
nações: beleza e glória são encontrados em nosso Criador!
nossa Esperança e Nosso Senhor!

...desejo trazer cada aIma para perto de Meu Coração
e enxertá-la em Mim, do mesmo modo que te trouxe para
estar perto de Meu Coraçáo;

(AWD-Z5 de setembro de 1997}

r •

Nesta nova etapa de total abandono, transformando a
sua vontade na vontade de Deus, a alma penetrará no Coração
de Deus, prec isamente no Seu cen t ro, onde ser á
completamente ornada de majestade pelo poder do Espírito
Santo e será transfigurada num verdadeiro céu, esse céu em
queDeus poderá ser glorificado.

É o Fogo do Espirito Santo, com as Suas efusões de
amor, que terá então cativado a vontade da alma e, uma vez
queDeus obtém essa vontade, a alma é transfigurada numcéu
emque será prestada glória a Deus.

Tudo isso é preparado pelo Espirito Santo. Q Espírito
Santo terá, então, feito progredira aima, tornando perfeita a
sua união com Deus e Ele Mesmo continuará essa obra de
sedução, para tornardivinasasfacuIdadesdaalma . EOQue
Deus pretende fazer nestes nossos dias.

Deus chama cada alma a um retiro no Seu Coração;
este retiro,como Ele Mesmo o chama, é ume união intima, Isso
consiste em estardes justamente vós e o Pai, em privado,
deieitando-se e alegrando-se um com o outro, nesses
momentos benditos: não há necessidade alguma de palavras
para exprimirdes o vosso amor para com Ele, mas
simplesmente repousardes nesse Mesmo Coração do Pai. de
quem Seu Filho Llnicoéomais próximo.

O Seu Coraçáo é o último centro que a nossa alma
poderá, então, penetrar er entretanto, há degraus. Deus dá-Se
a nós continuamente e chama-nos a todos a uma completa
regeneração, que é um renovamento, para nos reanimar,com a
Sua graça, aquilo que agora em nós está morto. Cada alma é
chamada a viver nesse centro que é o aposento nupcial do
Coração de Deus,

Deus chama-nos e diz-nos que, se nos aproximarmos
infimamente, o Espírito Santo de graça poderá transfigurar-nos
as almas em verdadeiros seres divinos, a fim de que, por essa
transfiguração em Deus. seja Ele Mesmo que nos mova e nos
comande divinamente, segundo o Seu Espírito Divino e a Sua
Divina Vontade,

YouTube
Assista os palestras de Vassula no
canal do Youtube da AVVD&rasily na
playlist *Vassuig .̂poiesirasí!Vivendo, então, sob a Sua Luz Divina, tudo o que

fizermos v i rá de Deus e as nossas próprias obras serão divinas.
Foi isto o que Ele disse a São Paulo: "Aquele, porém, que se
une ao Senhor constitui, com Be, um só espírito" (1 Cor
6 ,17}.

hlrp://uiuiui.youlube.com/user/ovvdbrasil

Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional. Adjunto (paulinagool@gmail.com)Nosso Senhor Jesus Cristo deu-nos uma consagração
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Unidade dos Cristãos

"VAI GLORIFICftR-mE, UftlflDO RS DRTRS DA PRSCOfl"

Estamos vivendo o tempo de Quaresma, tempo de
reflexão, tempo forte de conversão. O que Jesus nos
pede com frequência em suas mensagens de AVVD?
Que sejamos UM, que haja uma só data da Pãscoa.
Você sabe como se dividiram as datas da Páscoa? No
ano de 325 (diGV|i aconteceu o primeiro concílio
Ecuménico, o Concílio de Nicéia, Ecuménico porque
vieram bispos de todas as partes do mundo
cristianizado à época. Até então, a maioria dos Cristãos
comemorava a Páscoa na mesma data em que os
judeus comemoram a sua Páscoa - Pessach, cada um
com seu significado especifico. Os judeus, em
agradecimento pela libertação da escravidão do Egito e
os Cristãos, pela
r e s s u r e i ç ã o d e
C r i s t o J e s u s .
Contudo, por volta
do final do século
segundo, os judeus
r e f i z e r a m a
contagem da data
da P á s c o a ,
modificando-a, de
tal sorte a não levar
em c o n t a o
e q u i n óc i o d a
p r i m a v e r a. A o
m e s m o t e m p o ,
cristãos asiáticos
comemoravam a Páscoa em dia distinto dos demais.
Narram documentos apócrifos sobre o assunto que já
nessa época houve uma sincera preocupação do
Imperador Constantino, de bispos e padres para que
houvesse uma data única para a Páscoa Cristã. Ao
mesmo tempo, não havia mais sentido aos cristãos
atrelar essa data importantíssima às intervenções e
mudanças no calendário judaico, Neste cenário, o tema
foi enfrentado e decidido no Concílio de Nicéia que,
tendo como referência ocalendário solar e lunar, passou
a data da celebração da Páscoa Cristã para o Io
domingo seguinte à Ia lua cheia do equinócio da
primavera, data essa originai da comemoração judaica ,
lembrando que Cristo ressuscitou no domingo da
Páscoa judaica. Sabe-se pela tradição que houve
expressa recomendação de unidade e acordo para essa
santa comemoração. Assim, reinou completa harmonia

entre o ocidente latino e o oriente bizantino na unidade
das datas da Páscoa, até que em 1532 (d.C.) a Igreja
Católica Apostólica Romana adotou o calendário
Gregoriano,elaborado pelo Papa Gregorio ill, que divergia
em poucos dias docalendãrio Juliano, até então adotado.
A igreja Católica Ortodoxa nâo aceitou contrariar a
orientação secular do Concílio de Nicéia. A partir de
então, a Páscoa Ortodoxa e a Páscoa Católico-Romana
possuem datas diferentes, coincidindo apenas de 4 em 4
anos, E assim , meus irmãos, Jesus sofre duplamente.,,

Jesus: - 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 L e s t e a
p r o c l a m a r : " O
Amém quer que a
Sua Promessa se
cumpra: O Cristo
Ressuscitado esfá
às nossas próprias
portas com a aflição
nos Seus Olhos.,,
p o r q u e n ó s
duplicamos a Sua
Agonia, a Sua Cruz e
a Sua Qwoifinão. O

Santíssimo estáàs minhas portas, Irmão?1). Tal como na
Aparição aos Seus discípulos, Ele diz-me; a paz esteja
convosco. Como o Pai Me enviou, assim Euíe enviof32).
Agora, vai ao encontro do teu irmão e uni as datas da
Páscoa. Então, Eu vos darei o dom do amor e restaurarei
a vossa vista. Eu não quero quepereçais na vossa própria
loucura. De facto, é dupla a Minha angústia, são duplos
os Meus gemidos. Agora, vai aliviar o Meu sofrimento,
irmão. Vai glorificar-Me, unindo as dafas da Páscoa",
Vassula, por fim, o$ Nossos Dois Corações triunfarão,
(AWD-07 de dezembro de 1994).
(”) Os católicos Romanos.

Unamos nossas orações nesse tempo tão
propí cío em favor da unificação das datas
da Páscoa.

Afessandrs Lopes
Responsável pela Áiea de Ação: Reslauíaçào da Unidade Cfistá

&le$séfldf&$wd@bQtm&!Í.ççm
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Tesouros daIW

RELAÇÃO ENTRE VASSULA RYDÉN E TERESA DE JESUS SOBRE A ORAÇÃO
A oração que Jesus deseja é aquela que sai do coração.

N amar" (4M.1,7) ... Digo que se cteve tomar uma
resolução firmee decidida e não mais fechar-se atêque
nào se tenha chegado àquela fonte... basta que nossa
resolução seja constante. Meu Deus nào é meticuloso,
nem fecha tanto em detalhes. Pelo contrário. Ele vos
seráagradecido pelopouco que lhepossais dar1

ó$ sabemos da importância da oração na vida de
quem crê. Foi Jesus mesmo quem ensinou aos
seus discípulos a orarem, Ao longo da História da

Igreja , encontramos muitos mestres da oraçáo que
fundaram escolas e deixaram métodos de oração. Para
São Francisco de Sales, grande mestre da vida
contemplativa: "Convém que o cristão tenha ao menos
meia hora diária para um colóquio amoroso com o
Senhor... No dia que estiver mais preocupado e com
muitos afazeres,convémque se dedique por uma hora.”

Vassula ensina: conta que um dia ela fez suas orações
com pressa, pois queria logo começar a escrever com
Jesus.Quando e!a terminou a oração,Jesus caImamente
disse: “Vassula, a oração não tem sentido se não vem
do coração”. Ela percebeu o seu erro e fez novamente a
oração, pensando em cada palavra. E Jesus disse:
"Exprime-te sempre a sentir-
Me, como agora mesmo o
fizeste. (...) No teu pedido, Eu
devo sentir o amor que brota
do fundo da tua alma,que Me
deseja , que Me ama e que
pensa em cada uma das
palavras que diz. (...) Cada
oração dita apenas com os
lábios é tão vã como um grito
numa sepultura" {AWD-SQde
setembrode1986).

Mais cedo ou mais tarde, a pessoa que busca
crescimento e intimidade com o Mestre, necessita de
uma oração mais espontânea, mais simples, direta e

contemplativa , Santa
Teresa de Ávila, ou Teresa
de Jesus (28/03/1515 —
04/10/1582) foi uma
grande mística carmelita ,
importante por suas obras
s o b r e a v i d a
c o n t e m p l a t i v a e

F|UJ spiritual . Em 1622 ,
quarenta anos depois de

1 JÉ sua morte, for canonizada
pelo papa Gregório XV, Em

27 de setembro de 1970, Paulo VI proclamou-a Doutora
da igreja e reconheceu-ihe o titulo de Mãe da
Espiritualidade.

"Quando rezarmos é importante que façamos uma ideia
real de Deus, que O tenhamos diante de nós, Assim
poderemos falar-Lhe do fundo do nosso coração.
Imagine a figura de um Deus, que está vivo, em frente a
você enquanto você reza.Deus só é louvado pfenamente
com as orações que saem do coração, que sâo ditas
lentamente e entendidas no seu significado e nas quais
você compreenda que está , naquele momento, falando
para o seu Deus, que ouve cada uma das palavras. Ele
prefere as orações espontâneas, vindas do coração. É o
coração que conta e não, a palavra. 0 que mais 0
impressiona, o que mats 0 toca é o coração, É verdade:
uma manhã, pensei em Jesus com amor; queria dizer-

Lhe muitas coisas, mas não encontrava palavras. Então,
suspirei e Ele compreendeu muitas coisas, pelo meu
suspiro. E me disse: "0 teu suspiro, noiva, é como um
milhão de palavras de amor por Mí mM (AWD-09 de maio
de L987).

Santa Teresa deixou muitos ensinamentos sobre a vida
de oração a partir dos quais, logo depois de sua morte,as
carmelitas descalças - de cuja ordem ela era
cofundadora - elaboraram um método muito simples de
oração contemplativa que foi apresentado pela primeira
vez em 1591, estando presente o guia iluminado de
Santa Teresa,Sâo Joàoda Cruz,

Considero pertinente relacionar alguns ensinamentos
sobre a vida de oração dados por Teresa de Jesus, a
Grande,ea também grande mística e profetisa de nossos
tempos Vassula Rydén!

Santa Teresa de Jesus ensina:" A oração, a meu ver; não
ê outra coisa que uma íntima relação de amizade, na
qual nos entretemos, a sós,com aquele de quem temos
a certeza que nos ama" (Vita 8,5) "Para progredir no
caminhoda oração e subir às mansões a que tendemos,
o essencial não está no multo pensar, mas em muito

Pe Simeio Cordeiro - Assistente Espiritual de AWD
(simicofdeito@gffídi ).com)

AHOS * N° 17 MARÇO DE 2013 * REVISTA A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 5



Á Verdadeira
Vida em Deus

Seja
Associado

Colaborador

OUflTOS E COSTURADOS
«Eu, que sou Força Infinita, apoiarei aquele que, embora tendo-Me encontrado,
seja inibido disso por outros, dando-lhe Minha Força;»

(AWD-05 de outubro de 1936>
As Casas de Maria-AWD são mesmo um milagre a olhos vistos e quem convive ali,
diariamente, sabe que é possível colher flores todos os dias num "canteiro" de muitos
sofrimentos. Em Belo Horizonte, por exemplo, as duas Beth Myriam-TLIG sobrevivem
duramente há 15 anos com voluntárias idosas e sobrecarregadas de problemas, em
especial,de saúde. Ma cozinha, onde dividem alegrias e tristezas, as voluntárias acabam
esquecendo um pouco de suas mazelas ao ofertar, no 'altar do fogão", suas dores e
dificuldades a Jesus,pelasMãos deMaría,em beneficio dos maisnecessitados.

Nos ajude a
alimentar os
filhos mais
amados do

Senhor"Tem dia que a gente vem se arrastando'' - confessa Milza, a diretora-executiva das Casas
de Maria de Belo Horizonte. Sem um pulmão (por conta de uma forte tuberculose contraída
anos atrás} , comsérios problemas respiratórios e, agora, comdificuldade de mover um dos
braços por conta de inflamaçõesno ombro e nas demais articulações, ela comanda deperto
as duas casas que servem, de segunda a sexta-feira, centenas de refeições diárias. A seu
lado,Circundina, praticamente surda, Águeda,com problemas cardíacos e cada vez maIs
magra, Vânia, recém operada do joelho e com muitas dores nos tornozelos e braços,
Jurema, com diabetesgrave e com problemas gástricos,. Sónia e Aparedda, com prablemas
de coluna, produzem a rica e saborosa sopa de todos os dias, “É com as nossas dores,
sacrifícios e orações que servimos aos nossos irmãos - diz Aparecida - e, por isso, essa
sopa é tão abençoada”. "Muitas vezes - continua Niiza - quando me levanto de manhã
cedinho,com muitas dores e cansaço, sofro a tentação de não sair para as Casas de Maria,
mas quando me lembro dos meus amados irmãos que passaram a noite nas ruas,debaixo
de chuva e com frio, voltam-me as forças, venço o cansaço e parto para a minha missão.
Afinai, essa missão me foi confiada por Jesus e por Maria, e eu já disse o meu "sim” aos
Sagrados Corações1'.

"e-stateiete No$$as Beth Myriam
o n d e p u d e r e s; l e v a n t a o s
Oprimidos £ a j u d a OS órfãos;
p?otege-Me, resgata-Me da sarjeta,
abriga-Me e alímenta-Me, alivia
Meu fardo e Minha fadiga, apoia *

Me e encoraja»Me, mas, acima tíe
tudo, ama-Me; tudo o que fazes ao
menor de Meus irmãos, fu o fazes a
Mim.., Eu abençoo os que apoiam
Minha vida, que eles permaneçam
virtuosos e todo-amorosos; Eu
estou convosco... 3c (AWD-27 de
março2002)

Com idades entre 55 e 70 anos, 3 maior parte das voluntárias dasCâsas de Maria-AWD de
Belo Horizonte tem enfrentado as limitações com muito amor, ' Tem dia que a gente não
consegue carregar nem um fardo de quiabo que chega por aqui como doaçao, mas aí a

gente se junta e
carrega a caixa. Deus
também manda os
a n j o s p a r a n o s
ajudarem e sempre
aparece um amigo
das Casas de Maria-

IAWD para nos ajudar
a carregar as coisas

P mais pesadas.O certo
" - completa Niiza - é

que nunca estamos sozinhas porque Maria Santíssima trabalha aqui conosco, e nós
estamos juntas e "costuradas” pelas Mãozinhas de Nossa Senhora. Ela nos mostra, todos
os dias.que a Força nos vemdo Alto”.

i r
. m

r

f.
\ ' 1LB J

\4 fx2
\A

- Nossa Conta Bancária;

í frf?. Nilza.Vânia, Aparecida e Jurema
É no “Altar úQ foglo" que 3â '?Ofurrtériaiií_volu®riçs oferecem a Deus o
Eecrifitio diário -de alimentar -os mais necessitadfe nas Ca»de Maria de
tv' Belo Horizonte -

i A partir da e TTTFW Agência: 0828- 1
Conta: 314159-4

Favorecido: Associação a
Verdadeira Vida em Deus -

Brasil

CNPJ; 20-087.368/0001-88
Maria Berenice Rosa Vieira Sobral

Coordenadora Nacional das Casas de Maria da AWD
herenice,sobraf@tre* br

CONTRIBUA CUM AS
CASAS DE MARIA

DA AWD Jflfi
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Profecias

RWD E H GUERRA ESPIRITUAL - VI
Fálima e a «Besta» vestida de cordeiro

alguns visitantes cio seu gabinete papal, aparentemente de maneira
jocosa,que "a minha autoridade acaba já naquela porta!"
Pe Malachí estava muitíssimo perturbado com a situação global que
ele via como dominada, essencialmente, pelo poder financeiro, o
lluxo do capital. “E nenhum pais pode ficar fora disso.,.Devemos ser
dependentes do FMI, do Banco Mundial (e entidades afins). Toda a
nossa economia deve ser coordenada comi a economia global. Os
homens à frente- da Nova Ordem Mundial não são leais a nenhum
país em especial. O mercado á dominado por uns 60 a âO homens,
que decidem quais são as nações que viverão e quais as rações que
morrerão.,. São muito, muito ricos, e cada vez mats ricos,.. Têm
dinheiro investidoem todas as partes doglobo/'
Como Estado, o Vaticano também depende desse fluxo monetário.
(Lembremos que. para forçar a renúncia de Bento XVI, o Banco do
Vaticano foi excluído da rede SWIT (câmara de compensação
interbancária mundial); assim, o Vaticano foi tratado como estado
terrorista, e não podia mais movimentar dinheiro, fazer pagamentos,
etc. Logo que Bento XVI anunciou sua decisão de renunciar, as

transações financeiras do Vaticano foram
imediatamente desbloqueadas, não esperando sequer
o conclave para a eleiçãode um novo Papa).
0 que perturbava Pe. Malachí foi a descoberta de que
gente da própria igreja tinha sido cúmplice, ao longo
dos anos, dessa oligarquia financeira todo*poderosat

Ele dedicou três livros a esse assunto. Na sua novela
Vatican há uma cena em que, depois de um conclave
eleger um novo pontífice, este diz aos cardeais
espantados: “Não assinarei este Acordo, - eles nunca
tinham ouvido falar dele. Segurando uma pequena
folha de papel, que vagarosamente rasga em pedaços,
enquanto explica a história e a finalidade do Acordo,
avisa; 'Se me elegerem Rapa, haverá consequências.
Quando renunciar ao Acordo, a Igreja deixará de gozar
da proteção dos poderes constituídos, ou da
prosperidade económica que deriva dela, mas
ficaremos outra vez livres para exercer a autoridade

espirituaI que Cristo deu a Pedroea seussucessores.!r
Claro que esse “acordo" pode não passar de um artifício de estilo,
mas, por baixo dessa figura literária há uma situação que pode muito
bem explicar a união da "maçonaria eclesiástica" com a maçonaria
mundial e por que sete Papas, um atrás do outro, não ousaram
consagrar a Rússia ao imaculado Coração de Maria."
(Esse texto está baseado em escritos de Suzanne Pearson, que foi
secretaria do Pe. Malachí Martin).
A preocupação do ex- jesuíta também está de acordo com AVVD: "
cansei’Me dele (falso profeta) e de todo seu clã, e não sinto prazer
em punir; Eu queria redimi- los,adotando-os como filhos Meus,mas
eles permitiram-se ser comprados por ricos comerciantes que cairão
com eles; sente Minha tristeza, sente Meu pesar, sente Minha dor;
eles são idòlatras do dínheiro...*(AWD-05-29deagosto de 1990)
Por que inseri essas considerações sobre Fátima no tema que
estamos abordando? Porque a “Mulher vestida de Sor comanda a
luta final contra o Dragão e, portanto, deveria ser obedecida para
sucesso na batalha. A desobediência, ainda que motivada por
motivos de prudência, facilitou o assédio â cidadela da fé... Pois foi o
próprio Papa Paulo VI que se queixou amargamente, nas entrevistas
com Jean Guittom "Esperava-se que, após o Concilio, haveria um
período resplandecente dè SOI p&ra a história da Igreja.Pelo contrário,
o que veio foi um sopro de nuvens, de tempestade e de trevas"
(18/7/1975).

O erudito jesuíta Pe. Malachí Martin, especialista em línguas
orientais, foi assessor de vários cardeais da Cúria Romana, tendo
trabalhado com os Papas João XXIII. Paulo VI e um pouco com São
João Paulo II. Mais tarde, descontente com os rumos da Companhia
de Jesus ,deixou a ordem, tornando-sesacerdote do clerosecular.
EmI960, quando trabalhava com o Cardeal Agostinho Bea. tomou
conhecimento do terceiro segredo de Fátima e, desde então, ficou
com uma espécie de obsessão:é preciso revelã-fo à humanidade, de
alguma forma, tal o impacto que a sua leitura lhe causou. Mas, ele
estava preso a um juramento.,.E.aliás, chegou a pensar que nem era
prudenterevelar o segredo.
Que fez, então? Aos poucos, passou a dar pistas sobre o seu
conteúdo, em entrevistas radiofónicas e em... romances! Até que, já
idoso,, e aproximando-se da morte, falõu mais cíáramente: !’A
apostasia na Igreja forma o fundo ou contexto do terceiro segredo. A
apostasia só está começando, por ora. Mas os castigos previstos no
segredo são muito reais,castigos físicos,e são terríveis!"4

Ele conta que o Cardeal Bea, ao sair da reunião
com João XXIII,quedecidiu pela não divulgação do
segredo,estava pálido como um lençol,e the disse:
" Olhe para isto!" E lhe entregou uma folha de
papel com 25 linhas manuscritas, Desde esse dia,
cada palavra desse texto ficou gravada
indelevelmente na minha mente/'
Devo observar que o texto a que se refere o Pe,

Malachí não é o que foi divulgado pelo Vaticano np
ano 2000.Esse texto,de 25 linhas (e isso coincide
com o testemunho do então bispo de Leiria, que
colocou o envelope contra a luz, e contou
exatamente 25 tinhas, antes de enviá- lo ao
Vaticano), conforme expliquei numa série de
artigos publicados no boletim anterior de AVVD,
quando eu era o redator).
Como o Papa de I960 se recusou a revelar o
segredo, como pedira Nossa Senhora, o castigo
espiritual começaria pouco depois, mesmo que
João XXIII estivesse apostando no Concilio para revitalizar a Igreja,

Como resultado dessa recusa, repetia muitas vezes o Pe. Malaehi,
!,Deu& retirou a sua Graça,Quando o Santo Padre $e reeu$ou a revelar
o segredo e se recusou a consagrar a Rússia, perdeu o direito às
graças que teria ganho para si e para a Igreja pela sua obediência e,
aparentemente, foi também castigado pela sua desobediência, ao lhe
serem concedidas menos graças do que a cristandade vinha
recebendo anteriormente," Como consequência, disse o Padre,
muitos membros do clero estão a cair no inferno em grande
quantidade; a fé desaparecerá de muitos países e de Roma;muitos
dos cristãos perderão a fé. Muitas pessoas que agora acreditam
deixariode acreditar, em desespero. Ascoisas ficarão tão másque, se
Nossa Senhora não interviesse, ninguém se salvaria."
Outra parte desse castigo espiritual, segundo ele afirmou diversas
vezes, era esta: “Satanás ganharia poder, mesmo nos escalões mais
altos da Igreja." Certa vezP quando era entrevistado pelo programa de
Art Bell (EUA), uma pessoa telefonou para fazer a seguinte pergunta:
Um velho jesuíta me disse que 'o último Rapa estará sob o controle de
Satanás/ Pe. Malachí respondeu que isso tinha algo a ver com o
segredo, mas a frase era muito imprecisa, pois “'estar sob o controle
de Satanás” pode significar muitas coisas: estar possuído, estar
dominado, estar num pacto com o diabo ou, simplesmente acontecer
que o Adversário de Deus controle de tal maneira as circunstâncias
que rodeiam uma pessoa que ela não consegue fazer nada que seja
contrário ã vontade de Satanás. Lembramos que Bento XVI dizia, a José Hípólito de Moura Faria

hipotita.faria@grnâiLcorr}
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Evangelizaçao

"Se alguém tiver sede, venha a Mim e beba. Quem
crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior
manaráo rios de água v iva". (Jo 7,37-38) .Participe do Retiro Racional

em Brasília, DF
de 24 a 26/05/19 Margarida Maria dos S. Pereira

margaritfinhaspcouto@gmail.com
Resp. pela Evangelização de AWO no Brasil

Querida família AVVD!
É com imensa alegria que
convidamos todos os irmãos a
participarem do Retiro Nacional,
a ser realizado em Brasília, de24
a 26 de maio do corrente ano,

com o tema; ' Quantos de vós tendes sede de Mim?
Muito poucos vêm beber-Me,.,” (AVVD, 06 desunho de
1991).
Convido-os desde já a refletirem sobre a passagem
bíblica de João 4, 1-42, o conhecido Evangelho da
Mulher Samaritana.
Faremos a experiência de MERGULHAR no AMOR OE
DEUS PAI e experimentar beber da FONTE deste
AMOR. que jorra do Sacratíssimo Coração de Seu Filho
Predileto, Jesus Cristo,
Para isso, considerando as palavras CHAVES do
Evangelho de São João, sigamos os passos em direção a
este manancial de salvação:
l6.PEDIRa água VIVA:",, Dá-mede beber 11 Uo 4, 7)

2o, RECONHECER a voz de Deus, que nos fala, e que
somente Ele poderá nos dar gratuitamente dessa água:
'Ah! Se conhecesses o dom de Deus!" (Espírito Santo)
ÍJo 4,10)
3*. ACREDITAR na promessa de Jesus: "Todo aquele
que bebe desta água jamais terá sede, mas a água que
eu lhe der virá a ser nele fonte de água viva que jorrará
até a vida eterna1'. (Jo 4,13-14)
4o, ADORAR o Pai “em espírito e em verdade1’ (Jo 4,23)
5°. EXPERIMENTAR Jesus, o Cristo de Deus que se
revela:"Sou eu,quem faia contigo" (Jo 4, 26)
6*.DEIXAR tudo '1... deixou o seu cântaro" (Jo 4,23)
7o. ANUNCIAR o reino de Deus e CONVIDAR,
CONCLAMAR a todos para terem a mesma experiência
transformadora que mudou radicalmente a vida
daqueia mulher e, certamente, a nossa vida ! "Vinde e
vede”Uo4,29}
Desde já lhes desejamos um santo e abençoado Retiro,
poisoSenhor Mesmo nos faz o APELO AMOROSO:

Transformação em Cristo, Vida Nova

Toda a nossa vida deve ser
um contínuo caminhar,
subir, um c o n s t a n t e
morrer, abandonar e sair
em direção a novos níveis
de vida: da morte à vida,
dastrevas à luz, da escravidão à liberdade, dos
apegos e amarras para conseguir o desapego
de tudo o que foi criado e a adesão somente ao
Senhor, com fiidel idade plena ao Seu chamado.

A conversão não termina nunca, é uma
atividade permanente atéo último dia da nossa
vida.

A cada dia devemos nos abrir à IJU|e à Ação do
Espírito Santo, estar atentos, escutá-Lo e
responder com fidelidade. Só o Espírito Santo
nos capacita para querer sair e caminhar
sempre para o alto.
A conversão deve ser vivida como atitude
permanente, progressiva e ascendente, em
fidelidade á inspiração e moção do Espírito
Santo,

Amém! Amém!

Lia Pinheiro Silva - Brasília, DP
liâ.bamC^iiOLCúm.br
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s vinhos produzirão seus íruios11
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Grupos de Oração i- Dois Sagracfos Corações ^
Nossa Senhora diz=.„sede fiéis a Jesus e a Mim, grupo de Nossos Corações; os n<uus não terão poder algum sobre vós,

Meus pequenos; permanecei despertos e vigiai na oração; Nós abençoamos todos vós, filhas e filhos do
Altíssimo; (AWD-07 de junho de 1994)

Com o auxílio agora das Capeiintias,
nossos Grupos se fortaleceram e
aumentaram. Damos Glórias ao nosso i

Bom Deus! I

que eu acolhesse a fé católica. Identificava-me muito com a fé
católica, mas eu resistia a Nossa Senhora, e foram as
Mensagens que tocaram meu coração neste ponto, foram elas
que tiraram esta minha resistência, aos poucos. Anos depois,
em 2011, senti vontade de ajudar na divulgação das
mensagens, pesquisei no site e achei que iria gostar muito de
ajudar na equipe de tradução. Entrei em contato por e-mail e
logo Paulina me telefonou, e assim comecei a ajudar. Fiquei
sabendo que iria ter um retiro em Goiânia e fiquei muito
animada para ir. Emocionei-me bastante, pois vi que tinha
tantaspessoas que trabaIhavam com muito amor e humiIdade
por esta Obra, A palavra que mais veio ao meu coração foi
VIDA. Era tudo tão cheio de Vida! Eu voltei tão maravilhada
para casa, com um desejo imenso de contribuir para a
divulgação das mensagens, um desejo que ardia forte no meu
coração. Neste mesmo ano, em setembro,eu senti o chamado
ã vida religiosa, durante uma novena a
Nossa Senhora da Piedade. Fiquei muito
feliz, estava nas nuvens, pois era o que
sonhava desde os meus 15 anos. Mas eu
não consegui dar nenhum passo, apenas
fui a alguns encontros vocacionais, não
sabia o que fazer. Resolvi me concentrar
nos trabalhos e deixar nas Mãos de Deus.
Continuei com meus trabalhos pessoais e
também ajudando na AWD com artes
gráficas. Anos mais tarde, em 2016, um sacerdote me
orientou a procuraras Irmãs Franciscanasda Mãe Dolorosa , e
assim eu fiz. Iniciei em 2017 o caminho vocacional nesta
congregação, e durante um dos encontros as Irmãs colocaram
a Cru? de Damiáo exposta para adorarmos. Aquela cruz me
tocou profundamente porque ela me lembrou da Verdadeira
Vida em Deus. E nesta adoração, a irmã contou a história de
São Francisco erepet ia o que Deus falou a São Francisco: vai e
reconstrói a minha Igreja. Eu lembrei no mesmo momento que
é isto que Jesus pede hoje a Vassula, a cada um de nós! Estas
experiências me fizeram compreender que estava no lugar
certo. Nesta caminhada, tive também momentos de
sofrimento, de turbulência, momentos em que minha fé foi
provada. Cometi erros, precisei reconhecer, pedir perdão a
Deus e aos irmãos, e saber me perdoar também. Ainda estou
neste caminho de aprendizado, que é constante. Um dia, meu
irmão,que não conhece as Mensagens, me falou para não me
sentir sozinha, poisnós somos TODOS UM.Como me fez bem
aquela frase! isto é o que Jesus nos pede nas Mensagens, a
nossa unidade. E esta unidade existe nos irmãos que
conhecem e vivem as mensagens de AWD, que é
verdadeiramenteuma família!

B
!i

Meyri, de Brasilia, aparece nas fotos
entregando Capelinhas

TIJ
1 para os novos grupos

que formou. É um
J trabalho muito lindo de
v perseverança e amor à
* Obra

4

i

Nossos irmãos da Argentina foram presenteados por nós,
brasileiros, com as Capelinhas, Ficaram muito felizes e já
estão usandoemseus Grupos de Oração..

TESTEMUNHO sobre os Grupos de Oração
O que você sente ao participar de. .um Grupo de Oração-AWD7

E algo incrível o que sinto. Sinto 3 Presença de Deus muito
forte. Muitas vezes, a gente chega vazia, com muitos
problemas,dificuIdades, mas Iogo emseguida sente-se aquele
toque especial, aquela graça , sente Deus tocando na gente,

Isso é o testemunho de todos que
participam, é algo maravilhoso, Através
das Mensagens Jesus fala ao nosso
coração e assim dá mais vontade de
participar e de fazer com que todos
conheçam este Amor maravilhoso, um
Deus que se comunica conosco de um
modo tão simples. Maria do Rocio. Joinville,SC.

TESTEMUNHO: Fui essencial para què eu escolhesse a fé
católica.

Gostaria de partilhar um pouco sobre a importância das
mensagens de AWD para a minha caminhada vocacional, o
chamado à vida religiosa. Eu conheci as mensagens em
aproximadamente 2000, e me encantei. Foi essencial para

Juliana Rodrigues de Melo
Paulina Gomes de Oliveira

Contato Nacional Adjunto (paulinagoot@gmail.comJ
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Govern, venha participar
dessa espiritualidade!

Vossa alma dotada de Meu Espírito
da Graça será aperfeiçoada * * *

tO Pai nos fala; Para enfrentar os
desafios do cotidiano,

o jovem necessita de
uma espiritualidade
que o ajude a ter
intimidade com Deus.
Para isso, um grupo
de o r a ç ã o é
indispensável. Percebendo essa necessidade,
jovens, espalhados por todo o Brasil, estão se
reunindo e descobrindo, juntos, as Mensagens de A
Verdadeira Vida em Deus como um excelente meio
de crescimento e fortalecimento da fé.
As reuniões acontecem por uideoconferência. pela
internet, e são abertas para todos os jovens que
desejam conhecer a Espiritualidade. A cada
encontro, um momento muito rico de oração e
partilha. Mas o objetivo vai aíém: o movimento
quer criar grupos de oração presenciais para tornar
as Mensagens ainda mais conhecidas entre os
jovens,

m Eu enfeitarei a
T e r r a
Primavera; Minha
Primavera; como
será a Primavera
de lahweh? Minha

Primavera, Meus bem-amados, será quando o todo
de Minha criaçã o brilhar com uma luz
resplandecente; no batismo da Purificação sereis
reformados à vossa primeira imagem; nessa
Purificação todos aspirarão por uma união mais
intima de amor Comigo e, no ardor de vossos
corações, buscareis pela Verdade, o Caminho e a
Vida; e na Verdade , onde experimentareis
intoxicantes sabores, vossa alma dotada de Meu
Espirito da Graça será aperfeiçoada; vossa imagem
da escuridão não mais existirá, pois Eu, vosso
Esposo e o mais temo dos pais, brilharei sobre vós;

o Amor está a caminho do regresso para
restaurar Seu Reino; esse será o reinado de Meu
Reino na Terra e Minha Vontade será feita na Terra

n a

O QUE FAZER PARA PARTICIPAR?
Os jovens que desejam juntar-se a essa equipe
poderá participar do próximo Encontro Nacional
da AWD, que será realizado em Brasília/DF, de 24
a 26 de maio (Casos de indisponibilidade
financeira poderão ser informados à nossa equipe
p3ra obterem ajuda). Para participar do grupo
AWD Jovem Brasil , peio WhatsAod. o interessado
pode entrar em contato peio telefone (S3) 99904-
6145.

como no Céu;
por i s s o a g o r a é o t e m p o d o

arrependimento; esta é uma era má, mas vossas
vidas serão redimidas; renunciai à vossa vontade e
e n c o n t r a r e i s g r a ç a d i a n t e d e M i m , p o r
reconhecerdes qual é a Minha Vontade; ah!
Vassula, bendita de Meu Chamado, difunde Minhas
Palavras em rios de Misericórdia e de Esperança; sê
como um lírio no Tempo da Quaresma, esquecida
deti própria, e deixa teu Guardião tomar conta de ti;
apaga- te inteiramente tornando-te como uma
substância fluída, para que possas fluir em Mim,
teu Deus, tomando- te um espírito Comigo...

Eu, Deus, te encontrarei a qualquer hora do
dia que quiseres; chama-Me a qualquer momento,
Minha bem-amada; por isso eleva tua mente em
grato touvor a Mim e exaita Meu Nome três vezes

Herb-erth Acioli
hs,aciol!i@holmaiLcom

r/7_MTUm-W Âmá I

arte!
Santo, por ter-te dado este dom precioso; uma porta
aberta para Mim;

41* 11

\vJp] CíEE( AWD-28 de fevereiro de 199S)

Participe VOCÉ também! Entre em contato pelo

Oí Sagrados. Corações de Jesus c Marra o chama e espera!
Marta Aparecida Garda

ma.cidagarcia@gmaiLoom
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Coordenação

"Entretanto, náo se deve esquecer que as coisas que nos
unem são muito maiores do que as coisas que nos dividem"

(João Paulo II - 11.08.96).

Nas palestras de Vassula , inspiradas na meditação
cfas mensagens de AWD ditadas pelo próprio
Jesus, fica bem claro que a divisão é um pecado

que precisa ser confessado è reparado. Cometemos o
pecado da divisão em nossas fam í lias, nos
refacionamentos com amigos, com nossos irmãos de fé
com quem convivemos nos movimentos religiosos de
que fazemos parte. Precisamos estar atentos para o fato
de que a intolerância para com os outnos também se
toma um pecado.
A AWD-Brasil está se tornando cada vez mais visivei aos
olhos do Clero e para muitos que têm acompanhando
seus trabalhos, porém,com uma diferença pouco notória
e pereeptfvel:que os fieis que acompanham AWD não
são apenas os católicos, mas também os fieis de outras
denominaçõesreligiosas.
Mesta visão, percebo a importância do plano saivífico
para com todos os povos cristãos e não cristãos. Para
colaborarmos com esse plano precisamos nos preparar e
nos organizar. A AWD tem como seu principal objetivo
promover a UNIDADE, uma missão tão difícil que até
entre os que vivem nessa espiritualidade existem
divisões. Sabemos que nada se cria sem a unidade dos
que convivem pela mesma causa, A falta da unidade
significa que não há humildade nem amor — o que
compromete toda a obra . Qualquer entidade, religiosa ou
não, só sobrevive e se fortalece se nela houver a
obediência e o respeito a seus representantes, que estão
à frente e que são pessoas escolhidas pela maioria
através da ação do Espírito Santo, Também é
indispensável que se respeitem as diretrizes e o estatuto
estabelecidos para que não se desvie dos carismas nos
quaisa entidade se fundou.
A AWD necessita de muitos voluntários para sua
existência, pessoas comprometidas com seu chamado a
evangelizar e na certeza de que Jesus é o Senhor da
Obra, conhecida como Hirto de Amor, que veio ao
encontro das almas que vivem na escuridão do pecado. É
Deus usando de Sua Misericórdia , mais uma vez, para
com a humanidade. Porém, para que possamos fazer
parte como membros efetivos desta obra, precisamos
escutar a voz de Deus e, para isto, quem melhor que Sua
serva Vassula para nos transmitir o ensinamento que
recebeu do próprio Jesus sobre o conceito de como se
vive na UMIDADE?:

Alemã: "A intolerância prova que falta amor em nós.
Jesus diz que o segredo da unidade é humildade e
amor. Obteremos o fruto da unidade somente com uma
profunda metanoia, que é o arrependimento. Sò
quando se arrepende o fruto é o amor. Você não pode se
julgar pio e justo se não tiver os frutos do
arrependimento. Pelo arrependimento pode-se
renascer, pois não é peia aparência externa de religião
que seentra no reino dos Céus,mas com umamudança
interior £ é nessa conversão interior de coração que o
Espírito Santo trará unidade e os levará ao que
chamamos de unidade. Jesus nos pede para não
ouvirmos os que nào querem a unidade - o divisor,
Satanás, nos mantém separados e com espírito
agressivo — pois,ao ficarmos divididos, a igreja perde
sua força. Mas se nos unirmos e formamos um só
rebanho, a igreja se consolida,e é isso o que Jesus diz,
'Quem não age com sinceridade e de todo o coração
peta unidade ofende seriameÂte meu Espírito Santo.

Humildade e amor são a chave da unidade e nào ê a
eloquência da fala nem o longo discurso que os levarão
à unidade.' Jesus esfã cansado de ouvir esses discursos
sem fim que nunca avançam. 'Não é a troca de elogios
entre si que irá unira Minha Igreja, todas estas coisas
Me cansam'. 'Curvem-se para ver Minha vontade,
abaixema voz para ouvira salvação lhes falando do alto
da glória;' pois, enquanto náo baixarmos nossa voz e
não nos tornamos um nada - pois fazer -se nada é a
humildade máxima- ... então,ao se tornar um nada,ai
você vai começar aoouvira voz de Deus no silêncioe vai
perceber oque Deus quer de vocêe você entenderá Sua
vontade".

Assista o vídeo:

Leonardo C«ar Harger - Contato Nacional
cesar.avvd@gmail.comVassula disse num programa gravado para a AWD-

ANO 5 * NJ 1 ? * ríAHÇO 0£ 2019 RMSWA VERpAIXMAVlDAEHCfUS 11



Pedidos através dos contatos especificados abaixo de cada produto ou
com Cida Garcia através tio e-maik vendas@awdbrasiLorg.brLivraria

LIVRO único n VERDADEIRA VIDfl EfTl
DEUS - Encontros com Jesus
Temos ainda em estoque
alguns dos volumes seriados:
o Hl e do Vii ao XI. Aproveite
para adquiridos e divulgar a
obra,

TÇííÃ YSM “A Verdadeira Vida
em Deus"
Contendo todos as
Mensagens de Jesus

PanttelQ especial de divulgação
com as tris orações (nova
edição com mais orações -
Orações de cai*$agrâ$ão a&
Espírito Santo, aos Sagrados
Corações de Jesus e Maria, Oração
de Cuia, entre outros.)

RS 15,00 + freto (100 un.)
Vendas: vendas@awdtosil.org.br

RS 100,00
(Frete:inefuso)

RS 15,00

Vendas;
Beneval - benevairosa@hotmail.com Fone (47) 3423-3280 / (47) 9610-3232
Endereço:Rua Ministro Çalógeras 300, Ap. 306. ÇEP 89201-490.Joinville-SC
Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 1493-2, CC 6699-0, em nome
dê José Beneval Rosa.

Livraria Virtual; mmawdbrasil.Ofgbr
Pagamento com Cartão de Crédito parcelado
Valor (Uwo LTítico): 115.00 (vaíor dif&renclado
devido a taxas de administração do Pag. Seguro).
Frota Incluso

Capela AWD
em papelão
10 unidades-

R$ 30,00
(Frete: incluso) I

Capela para Grupos
de Oração AWD
com kit de Oração:
RS 170,00 + Frete

ÇRPELfl V Meu Fruto ê o
teu testemunho'

Sio belos testemu-
nhos de vários leito-
res do> Brasil.

Livre: 'OrtçO»e
Odfrí

RS 25,00
(Frete incluso)

+ 80 unidades:
RS 2.50

(preço unitário)
CFretç: incluso)

Capda familiar AWD
com kit de Oração:
RS 120,00 + Frete

Assinatura Anual da Revista
A Verdadeira Vida em Deus
RS 70,00 (Frete Induso)

R $ 20,00 (Frete;induzo)
VefUbS: ventfas@awdbrasiljOigbf

OUTROS mRTERIRIS; , livrete com Orientações para«Grupos de Oração AWD
[td , international) RS 5.00.Medalhas São Miguel e Casa de Marra (Beth Miriam) -
RS 12.0*0 + Frete (tada)

. Via Saera; RS 10,00. Manual 'É Hora de Evangelizar’ - RS 15,00

. Póster Sagrada Face 35s40cm - RS 2,00 cada (mín. 5 un-)

. Esclarecimentos da Sagrada Congregação - RS SF00 cada

. DVD Entrevista com Vassula legendado - R$ 5,00

. Panlietos - RS 10.00 * Frele (100 un.)

. Novena ao Espirito Santo - RS 10.00. Via Sacra - RS 10.00

VALORES DOS UVftOS
Ofi corn FRETE mCLUÍOO.

13° RETIRO ÍIRClOriRL HWD - 2019
Brasí!ia-DF

RETIRO no méxico com VASSIILR
Paid: 21 a 24 de março de 2019
3ri$Criçãú: http://llig-0rg.mrj'r£gi$if0.aspx
Pagamento; hltpiZ/llig.oí&mtfpagas.aspx
Informações:httpr//tlig.ojg.mw,reÍirQ!nFoJ3spx

ÍÍJ
O
cco>.LU
CO
O PEREGRinfiç fio ECumÉnicn ú GRéCIR

Data: 26 de oulutiro a 3 de nevembr-o de 2019
Informações; piIgrim3ge@tUg.org,
insírição: vvww,tcig.net/greece
Tema- Descobrindo o pais dos Santos-

E
X

Q_
Inicio: 24,05,2019 a partir dos L3h
Término: 26,05.2019 as 12h com almoço
Inscrição: RS 400,00 (quarto duplo) | RS 450,00 (quarto individual)
Local: Casa de Retiros Filippo Smatdone SGAN - Q. 911, Lote C/D (Asa Norte)

EXPEDIENTE | REYIíTA DA ASSOCIAçãO AVVD BRASIL ASSDCí A çAO A VERDADEIRA VIDA m DEUS - BRASIL
Endereço; Rua Antônio Braga, n* 70, Bairro Santo Antônio, CEP
89218- 042, Joinville, Santa Catarina, CAIXA POSTAL. 6233. E-mail;:
contato©3MvdbrasiI.org-br | Contato Nacional; (47)99913-2633

Diretor; Leonardo César Harger; Jornalista Responsável: Lígia FUgueiras;Redatores; Alessandra
Lopes B. Resende, Laura R Couto, Herbeth Acioíi, José Hipõlito Faria, Leonardo Cesar Harger,
Maigflrida Maria Couto.Maria Aparecida Garcia, Maria Berenice Sobral.Paulina Gomesde Oliveira,
Re, Simeáo Cordeiro e Rogério Resende, Olagramação: Geoel Cosia . Conselheiros; Joanna d'Arc
LimaToíres.Paulina GomesdeOliveira.

Ediçõestrimestrais.Assinatura: R$ 70,00por ano. ASSOCIADOS, ASSINANTES E DOAÇÕESCM
da AWD:Conta Associação AWO-Brasil Bancodo Brasi! - 001- Agéncia 082S- 1,CC/3 3 43.59-
4. CNPJ 20.087.868/0001-88, Tiragem: 1.500 exemplares. Endereço:RoaCeellw Nete,159
Bairro Saguaçv, Caixa Postal 6233 - CEP89221-972 JOINVILLE ^SC, Telefones; (47) 3435-3660
/ (47)9913-2633.Cadastrode assinantes:associados@awdbFasil.org,br

Site oficial:
www.tlsg.Org{ínglês) |wm\.tlig.org/pg.himl (português)
SiteBrasil:wyriw.awdbfasil.0fg.br
Visite a nossa radio: www.tligradiO.0rg/pE
Neve e*mail da Rádio TLIG nacional:pOftuguese^lHgrâdío.org
Vejavídeos de Vassula:www.t ligvide0.0rg
Site em DelesadeVassuia: www.dctonding*vassula.org

Vocêiá assinou 0 abaixoassinadopela Unidadeda Data daPáscoa?
wwwjonedate.org
tittp&www.lacebo0Si.com/onechrist0nedale

As mensagem de A Verdadeira Vida em Deus, opreserve tHuh "A Verdadeira VidaemDeus“P as
pwturas de Vassufa0 os produtos de True Life inGod DVDproderetos são protegidos por direitos
autorais.Paramaioresesclarecimentos,entreemcontatoconoscoem.- foundst i o r g
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