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filha, Minha Paz Eu te dou! 

Vós sabeis, doce Yahweh: eu Vos procuro o dia todo; gosto 
de falar sobre Vós aos meus amigos, mas também nas 
assembleias, contando-lhes como sois paternal e manso e 
de um amor incondicional; que Vosso amor é melhor que 
a própria vida, lembrando-lhes que não há descanso em 
nossa alma se não Vos aceitamos em nossos corações;

conduzi todas as criaturas à Verdade, ensinai-as gentil-
mente, como fizestes comigo, e afastai-as da tentação!

Minha filha, dou atenção aos pobres de espírito e 
aos humildes; Eu Me alegro com esses corações! 
cidadela! cidadela Minha! não te deixes desenco-
rajar com a situação de hoje, todas as nações agora 
estão à Minha Mercê; Minha ira está passando 
sobre elas; eleva teu espírito, deixa que Eu lance 
Minha ira sobre esta geração pervertida, deixa que 
Minha Mão caia pesadamente sobre ela porque Me 
ofenderam e acumularam pecado sobre pecado 
sobre suas cabeças;

esta é a Minha Justiça, que está sendo executada!

a Misericórdia e a Ira pertencem igualmente a 
Mim porque sou Poderoso tanto para perdoar 
quanto para derramar a ira; Minha Misericórdia é 
grande, mas Minha severidade é igualmente gran-
de...
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olha, em um dia ou dois  passarei por ti, geração, e 
Minha Voz retumbará em todo o universo, e se 
ouvirão trovões, enquanto muitas estrelas cairão 
vos envolvendo com nuvens negras; raios e tro-
vões serão vistos e ouvidos por todos, até mesmo 
nos lugares mais remotos; já basta! contive Minha 
ira até agora, esperando, observando; mas não, 
nenhum som de arrependimento foi ouvido, nada!

esta terra foi preparada e dada a vós por Mim 
como um presente, para que fôsseis felizes e vivês-
seis juntos em harmonia, mas vede: desgraça, des-
graça, desgraça! o mal atraiu uma nuvem abomi-
nável sobre vós; não estou satisfeito convosco, 
geração; tanto os bons quanto os maus sofrerão; 
esta geração nunca desiste de seus caminhos tor-
tuosos! não sois a semente do pecado? devassidão 
e matanças fúteis de crianças e tudo isso continua, 
e vós clamais para que Eu abrande Minha ira? vin-
garei o sangue das crianças assassinadas, vingarei 
o seu sangue; vedes como as previsões anteriores 
se realizaram?

e agora Eu vos prenuncio que Meu Filho, Jesus Cris-
to, está muito próximo, pronto para visitar esta ter-
ra; Ele Se apresentará e trará a Justiça a esta gera-
ção; Ele lançará por terra todos aqueles que desenca-
dearam guerra contra Mim; e a verdadeira Justiça 
será estabelecida mais uma vez nesta terra; o tempo 
da redenção em breve estará convosco...

a História se repete: quando os habitantes desta terra prati-
cavam apenas perjúrio, matança, roubo, adultério e impie-
dade, Vós interviestes, para o seu próprio bem…

sou um Deus de Misericórdia e também sou conheci-
do por perdoar crimes;

então, tende misericórdia desta geração porque sabemos o 
prazer que sentis ao mostrar Vossa Misericórdia; sabemos 
que não quereis que tenhamos uma imagem de Vós seguran-
do um raio em Vossa Mão, pronto para lançá-lo sobre nós e 
nos atingir...

deixa-Me interromper-te: se ao menos, se ao menos 
soubesses como sangra Meu Coração; se ao menos 
visses a tristeza em Meu Rosto, e como sofro por esta 
geração, e como tenho pena de todos esses miseráve-
is!

consta no Livro de Ester que o rei tinha um coração frio e 
implacável, a ponto de Ester o temer muito, principalmente 
quando teve que encontrá-lo para pedir um favor; no cap. 15, 
11 está escrito: 'mas Deus mudou o coração do Rei'... então, 
vede, sois capaz de mudar corações e assim podeis mudar o 
coração daqueles que Vos ofendem!

Eu disse ao homem: a Sabedoria é o temor do 
Senhor; o entendimento? – é evitar todo mal! vou 
redimir os miseráveis por sua própria miséria; e usei 
a angústia para abrir os olhos do rei...

eu Vos amo, Yahweh, e sei que algo de bom virá em nosso 
caminho!

Eu sempre Me alegro com o som do teu coração! cum-
pre com teus deveres e deixa essas questões para 
Mim; o que Eu preciso de ti é que ores, lembra ao Meu 
povo que as orações são a arma para triunfar sobre o 
mal!

Minhas bênçãos Eu te dou, filha!

1 Era o Pai falando.
2 O tempo de Deus – o tempo de Deus não é como o nosso.

Esta É A Minha Justiça, Que Está Sendo Executada
(AVVD - 17 de maio de 2021)
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PALAVRA DE BOAS-VINDAS

Caros amigos de AVVD,

Com alegria, dou as boas-vindas a todos vocês. Quero agrade-
cer a cada um todo o trabalho realizado em prol de AVVD e seus 
esforços em difundir esta Obra divina. Agradeço também a todos 
os generosos doadores que nos ajudam a distribuir gratuitamente 
os livros de mensagens de AVVD e também pelo seu constante 
apoio ao projeto BM de nossa Santa Mãe.

Como é do conhecimento de todos, somos chamados a traba-
lhar na paz de Deus com humildade, harmonia, paz e amor e com 
o Espírito de Jesus. Se até hoje a Verdadeira Vida em Deus ainda 
está viva e está se espalhando ainda com mais poder do que antes, 
apesar de todas as turbulências que sofreu, apesar da recente 
pandemia, é porque o Espírito do Senhor a sustenta. “Traze-
mos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que 
esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. 
Somos atribulados por todos os lados, mas não esmaga-
dos; postos em extrema dificuldade, mas não vencidos 
pelos impasses; perseguidos, mas não abandonados; 
prostrados por terra, mas não aniquilados...” (2Cor 4, 7-
9).

Como eu sempre disse, Jesus quer que sejamos humildes de 
coração, modestos e de boa vontade. Ninguém deve trabalhar 
com espírito de competição e vaidade, pois estaria contradizendo 
a imagem de Cristo. São Paulo instruiu os seus apóstolos e lhes 
disse que sempre considerassem a outra pessoa melhor do que 
eles mesmos (Fl 2, 3). É por isso que ninguém deve dominar os 
outros.

O Espírito Santo nos exorta a sermos firmes e eficientes em 
nosso trabalho, não perdendo nunca nossa harmonia e paz; o 
ritmo de Jesus às vezes é rápido. Não sei como vocês se sentem, 
mas saber que fomos chamados pelo Próprio Deus, escolhidos 
entre tantos outros para participarmos desta Obra de Misericór-
dia que brota das reservas do Céu, é uma bênção tão grande que 
deveríamos, por norma, louvá-Lo incessantemente o dia todo. 
Ser chamado imerecidamente para servir a Deus é uma enorme 
bênção.

Seja qual for o modo em que possamos servir ao Senhor, é 
considerado um ato de caridade e um ato de amor sacrificial 
porque nos doamos aos outros. Não devemos esquecer, porém, 
que, trabalhando para Deus, é preciso confiar no Espírito Santo, 
pois, se em qualquer momento alguém começar a confiar em sua 

própria força mesmo que seu desempenho mostre zelo, não levará 
muito tempo para cair.

Trata-se do Hino de Amor da Santíssima Trindade. Um Hino 
que Ele quis confiar a nós, acreditando que O difundiríamos com 
Sua ajuda. Ele nos escolheu para nos tornarmos apóstolos, embai-
xadores e guardiães 
de Sua Igreja, que é o 
Seu Reino.

A união do Corpo 
Místico de Cristo 
“será alcançada pelo 
m a r t í r i o ” ,  n a d a 
m e n o s  q u e  i s s o . 
Estas são Suas pró-
prias Palavras. Mas 
lembremo-nos que 
Cristo é nossa vida e 
isso nos encoraja. 
Sem Ele estamos 
mortos, mesmo que 
acreditemos estar vivos. Por isso, olhemos para as coisas do alto 
onde Nosso Senhor está.

Mais depressa do que pensamos, o sinal dado pela voz do Arcan-
jo e a trombeta de Deus serão ouvidos e isso será o aviso de que o 
Próprio Senhor descerá do céu... como Ele Mesmo disse: “Meu 
retorno é iminente e mais depressa do que vós pensais...”.

Vassula Rydén

Rodes, 24 de setembro de 2022

NOTA: Amigos leitores, gostaria de lhes dar uma boa notí-
cia a respeito do Retiro em Rodes. A AVVD-Brasil foi con-
vidada a expor, através de vídeos, os trabalhos feitos pelos 
Grupos de Oração e Evangelização, e também sobre a 
organização da  Associação AVVD. Vejam os vídeos:

 https://youtu.be/RuFFVaQnRCg e

 https://youtu.be/YIOsmpydUz4
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Notícias Internacionais
(Viagens de Vassula) 

Leonardo Cesar Harger - Contato Nacional 
cesar.avvd@gmail.com

A Associação Francesa de A Verdadeira Vida em Deus realizou um retiro na ilha de Rodes, na Grécia, nos dias 24 de setem-
bro a 01 de outubro de 2022 com a presença de Vassula Rydén. 
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O nosso tema do retiro é todo sobre as profecias de AVVD. Como 
sabem, muitas já se cumpriram e outras ainda não se realizaram. 
Todas as mensagens de AVVD estão na categoria de profecias. 
Quando o Senhor fala, Seus Anjos se curvam, mas vocês têm notado 
que hoje, neste Fim dos Tempos, quando o Céu se inclina para nos 
alcançar e quando Deus nos chama lá do alto e fala conosco, quantas 
pessoas neste mundo escutam? A maioria delas, com arrogância, não 
acredita, principalmente porque apostataram; outras, porque Sua 
mensagem é transmitida através de uma mão fraca.

Como um Pai amoroso, Ele nos adverte, Ele adverte o mundo a 
mudar seu coração e retornar a Ele; do contrário, apenas desastres 
cairão sobre nós. Aqui está uma das muitas advertências:

“deixa passar este ano e verás que gemidos e 
lamentações esta geração terá que colher e que pânico vai 
haver! a tua geração executa planos que não são Meus e, por 
isso, acumula pecado sobre pecado, pecados mortais;” 
(AVVD-30 de novembro de 2015).

Por vezes, algumas pessoas me perguntam: “O que Jesus diz nos 
dias de hoje?” Eu tenho vontade de lhes responder: “Vocês sabem o 
que Jesus tem dito nestes últimos 27 anos?” Eles querem conhecer o 
futuro, mas Jesus disse certa vez: “O futuro é Meu e somente Meu”.

Ao ler A Verdadeira Vida em Deus, nós nos beneficiamos do 
chamado de Deus, que quer conduzir nossa alma à santidade;

“Não permitais que vosso coração”, diz o Senhor, “se torne como 
uma cisterna rachada que continuamente perde seu conteúdo, que 
nunca o retém, e não importa quanto a encham, ela sempre secará e 
permanecerá vazia”(AVVD-03 de fevereiro de 2003).

Mas fiquemos alerta para o chamado de Deus e aprendamos com 
Suas palavras de conhecimento para que possamos perfumar o 
mundo com Sua doce fragrância, transformando os desertos em 
campos de conhecimento.

Convido vocês hoje a aprender e a seguir os passos dos antigos 
profetas, e a abrir um largo caminho em sua mente e em seu coração 
para verem como eles mantiveram a perfeita fidelidade que tinham 
em Deus quando Ele os chamou para lhes revelar os Seus desígnios: 
aprendamos deles e meditemos sobre sua passagem por estas terras 
áridas, por estes desertos espirituais.

No caminho espiritual, eles aprenderam a abnegação colocando 
os interesses de Deus e o Próprio Deus em primeiro lugar. 
Aprenderam a se despojar de seu ego e de sua vontade.

Hoje, tomemos consciência de sua coragem indomável, seu zelo e 
seu amor a Deus. Eles também eram humanos e não possuíam mais 
do que nós, exceto uma vontade direcionada para o bem, para 
glorificar a Deus. Eles eram fracos, mas Deus lhes deu a Sua força. Não 
tiveram uma vida fácil, mas lutaram colocando sua confiança em Deus 
e perseveraram para cumprir sua missão e glorificar a Deus. O caráter 
do profeta de Deus reside em sua capacidade de ser inflexível como 
uma Igreja, mas sozinho contra todos para testemunhar que só Deus 
lhe dá a força para resistir aos homens.

Eles permitiram que Deus os despojasse de tudo o que era 
mundano (como Jesus nos pede em Suas mensagens), para que Ele 
pudesse imprimir Sua Imagem neles. Mesmo quando seus opressores 
os assediavam, eles não eram violados nem oprimidos mas, ao 
contrário, seus inimigos tremiam em sua presença (Isto nos ensina a 
confiar somente em Deus e a depender somente d'Ele). Em sua 
pobreza de espírito, Deus pôde inundá-los com Sua Luz, iluminando-
os com Sabedoria. Em sua miséria e incapacidade, Deus lhes deu a 
nobreza de espírito para anunciarem Sua Palavra sem medo e com 
majestade.

Portanto, fujamos também nós das conveniências, assim como do 

conforto que o nosso mundo moderno nos oferece, e rasguemos esse 
casulo seguro, que nós mesmos tecemos, e quebremos nossas 
correntes e nos libertemos para ganharmos o que os profetas 
receberam, e nossa alma, nesta sensibilidade, se transformará em 
uma fonte de lágrimas cheias de arrependimento quando 
percebermos Quem estava à porta do nosso coração batendo por 
todos esses anos.

 Deus nos pede uma mudança interior. Alguns dirão: “Mas nós 
sempre observamos e obedecemos à Lei da Igreja...”

O Senhor diz: “Não basta guardar a lei da Igreja e obedecer 
a ela. Vossa rigidez vos condena. Frequentemente falais da 
lei, mas não a levais no coração. O coração da lei é o amor; 
vós viveis a letra da lei e deixais de viver o coração da lei”.

Muitas vezes negligenciamos os elementos mais significativos da 
Lei, que são o amor, a misericórdia e a boa fé.

Se ao menos as pessoas realmente levassem a sério as profecias de 
A Verdadeira Vida em Deus, que são o chamado misericordioso de 
Deus à oração, todos os homens e mulheres já seriam santos. Se 
aceitássemos e colocássemos em prática a Unidade na diversidade, 
como o Senhor nos pede, já teríamos a esperança de que a oração 
dirigida por Jesus ao Pai seria cumprida. Se cada ser humano 
respondesse ao Amor de Deus, manifestado por Ele a cada um de nós 
em Suas mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, nossa vida seria 
transformada em um Hino de Amor.

Se ao menos as pessoas levassem a sério as advertências de Cristo 
sobre a ira de Satanás nestes últimos dias, ele já estaria derrotado e 
banido do coração dos homens e do mundo.

Se todas as religiões do mundo respondessem ao chamado de 
Deus à reconciliação, todos os homens e mulheres já se 
reconheceriam como irmãos e irmãs, descendentes de uma única 
Fonte.

E se todo o mundo entendesse que estamos vivendo no Fim dos 
Tempos em que Deus renova tudo com pleno poder, jamais 
deixaríamos de louvar a Deus noite e dia e nossos corações se 
tornariam um fogo ardente de zelo!

“...estou ansioso para te revestir com Meu Nome, com 
Minha Presença; tua vestimenta serei Eu, pois Eu sou tudo; 
em Meu Corpo vives a plenitude da Divindade, portanto, em 
Mim encontrarás tua realização; Eu te esconderei em Mim, 
e dessa maneira, quando chegar o Tempo, Eu te 
apresentarei ao Pai;

Eu sou tua doce fragrância, (...) e quero-te como uma 
estrela brilhante, iluminando a escuridão desta geração, 
perfumando-a com Minha fragrância; tu continuarás a 
brilhar porque oferecerás ao mundo o que veio de Minha 
Boca, tu oferecerás a todos: a palavra da Vida; e muitos Me 
verão em ti, uma vez que te revesti com Meu Nome para que 
te tornes verdadeiramente Minha companheira;

teu Verdadeiro Deus, teu Senhor Jesus Cristo, te acolhe 
sinceramente agora em Seu Sagrado Coração: tua 
Morada... Eu te revelei Meu Domínio, (...) Meu bem... 
Minha graça está contigo... ic; (AVVD-28 de janeiro de 1997).

Vassula Rydén

Palestra de Vassula 
Retiro em Rodes (Grécia) – 26 de setembro de 2022

Leonardo Cesar Harger - Contato Nacional 
cesar.avvd@gmail.com
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Caríssimos, a paz de Cristo e o amor de Maria!

O Papa Francisco recebeu no Vaticano, agora em junho,  os 

membros da Comissão Mista Internacional para o Diálogo 

Teológico entre a Igreja Católica e as Igrejas Ortodoxas Orientais. 

Oportunidade em que salientou o trabalho dos membros da 

Comissão sobre os Sacramentos: “um documento que demonstra 

a existência de um amplo consenso e que, com a ajuda de Deus, 

poderá marcar um novo passo em direção à comunhão plena”, 

afirmou o Pontífice.

Sabemos que ambas as Igrejas,  Católica e  Ortodoxa, 

possuem os sacramentos válidos, mas ainda não podemos 

compartilhá-los.

O Papa continua: “...o ecumenismo é essencialmente 

batismal”. “É no Batismo que se encontra a base da comunhão 

entre os cristãos e o anseio pela plena unidade visível”.

Para nossa alegria, o Papa informou que “já foram assinados 

acordos pastorais com algumas Igrejas Ortodoxas Orientais, 

que permitem aos fiéis 'compartilhar os meios da graça'”. Ele 

pediu “que o Espírito Santo nos inspire com formas para seguir 

em frente nesse caminho, que olha para o bem das pessoas, o 

bem das almas, o bem do povo de Deus, o nosso todo e não para 

distinções morais ou teológicas ou ideológicas”;“…o 

ecumenismo já existe como realidade, sobretudo local. Muitos 

fiéis, penso sobretudo no Oriente Médio, mas também nos que 

emigraram para o Ocidente, já vivem o ecumenismo da vida no 

cotidiano de suas famílias, de seu trabalho, de encontros 

cotidianos”, disse ele.

O Papa ainda afirmou que: “o ecumenismo teológico deve 

refletir não apenas sobre as diferenças dogmáticas que 

surgiram no passado, mas também sobre a experiência atual de 

nossos fiéis. Este é o caminho, encontrar-se fraternalmente para 

se ouvir, compartilhar e caminhar juntos. 

Muito bonito perceber que o Santo Padre nos fornece um 

caminho muito simples para a Unidade, o de vivê-la no diálogo 

fraternal. E ainda explica-nos que a unidade não depende de 

tratados, depende da vivência de cada um de nós. É o que Jesus 

nos diz em A Verdadeira Vida em Deus.

Jesus diz: “escuta e escreve: 

a Glória brilhará da margem 

oriental; por isso digo à Casa do 

Oeste: volta teus olhos para o 

L e s t e ;  n ã o  c h o r e s 

a m a r g a m e n t e  s o b r e  a 

Apostasia e a destruição de tua 

Casa; não entres em pânico, 

p o i s  a m a n h ã  c o m e r á s  e 

b e b e r á s  j u n t o  c o m  M e u 

rebento da margem oriental; 

Meu Espírito Santo vos unirá; 

não ouviste que o Leste e Oeste 

serão um só Reino? não ouviste 

que Eu estabelecerei uma 

data?

     Eu estenderei Minha Mão e 

gravarei em um bastão as 

palavras: Margem Ocidental, 

Casa de Pedro e de todos 

aqueles que lhe são leais; depois, em outro bastão, gravarei: 

margem Oriental, Casa de Paulo, junto com todos aqueles que lhe 

são leais; e quando os membros das duas Casas disserem: Senhor, 

dizei-nos o que pretendeis agora? Eu lhes direi: vou pegar o bastão 

no qual gravei o nome de Paulo junto com o daqueles que lhe são 

leais e colocarei o bastão de Pedro e daqueles que lhe são leais, como 

um só; Eu os unirei com Meu Novo Nome; esta será a ponte entre o 

Ocidente e o Oriente; Meu Santo Nome unirá a ponte, para que 

permuteis vossos bens através dessa ponte; eles não mais 

praticarão sozinhos, mas juntos; e Eu reinarei sobre todos eles;

     o que Eu que planejei acontecerá, e se os homens te disserem, 

filha, que esses sinais não vêm de Mim, dize-lhes: não tenhais 

medo, não ouvistes que Ele é o Santuário e a pedra de tropeço 

também? a  Rocha que pode derrubar as duas Casas,  mas erguê-las 

outra vez, como uma única Casa? isso é o que lhes dirás, 

filha;”(AVVD – 24 de outubro de 1994)  (grifo nosso).

Que o Senhor apresse o dia em que seremos UM. Oremos nessa 

intenção incessantemente.

“Não tenhais medo”

Alessandra Lopes
Responsável pela Área de Ação: Restauração da Unidade Cristã

alessandraavvd@hotmail.com

Fontes: A Verdadeira Vida em Deus -Livro Único, 2013, págs. 808-
809.
https://www.acidigital.com/noticias/papa-francisco-destaca-tres-
dimensoes-ecumenicas-para-chegar-a-comunhao-plena-88176

Unidade dos Cristãos
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Na edição anterior aprendemos que no  sacramento da 
penitência, ao ser absolvido, o pecador é perdoado de suas faltas, 
volta ao  estado de comunhão com Deus; porém resta-lhe ser 
purificado da pena temporal, que poderá ser paga no Purgatório 
após sua morte, ou irá  usufruir do tesouro das indulgências 
adquiridas, parcial ou plena, obtendo o perdão da pena ainda 
aqui na terra em vida. 

Como lucrar indulgências?

Todo fiel pode, desde que cumpra os requisitos necessários, 
lucrar para si ou para uma alma do Purgatório, uma ou várias 
indulgências num mesmo dia, ou ao longo de sua vida. Contudo, 
Paulo VI, em sua Constituição Apostólica Indugentiarum 
Doctrina, sobre a revisão das indulgências, nos explica os 
requisitos a serem cumpridos para se receber uma indulgência 
plenária:“fazer uma obra enriquecida de indulgência e 
preencher  as  t rês  seguintes  condições:  confissão 
sacramental, comunhão eucarística e oração nas 
intenções do Sumo Pontífice. Requer-se além disso rejeitar 
todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial”. 
Contudo, na falta de algum destes requisitos o fiel pode lucrar 
uma indulgencia parcial.

Indulgências parciais:

– Se pode lucrar indulgência parcial quando se cumpre seus 
deveres e se tolera, à imitação de Cristo, as aflições de 
nossas vidas, elevando a Deus nossa preces com o coração 
contrito, louvando e rezando sem cessar, mesmo que seja 
apenas em pensamento.

– Também quando, com espírito de fé e com misericórdia, um 
fiel dispõe de seus bens, ou ainda de si mesmo, em atenção e 
serviço aos mais necessitados. Quando executa uma obra de 
caridade. 

– Recebe indulgência parcial, todo fiel que professa 
publicamente sua fé, quando dá livremente um testemunho 
de fé diante dos demais, nas circunstâncias particulares da 
vida no dia a dia.

– Também outros atos ou orações nos fazem lucrar 
indulgências parciais, como: a recitação de ladainhas, o Creio 
em Deus, o Magnificat, a Salve Rainha, Oração do Ângelus,  o 
Lembrai-vos ó piíssima Virgem Maria, a oração ao Anjo da 
Guarda, o Salmo 50, o sinal da Cruz, uma comunhão 
espiritual, visitas breves ao Santíssimo Sacramento para 
adorá-Lo, entre outras orações.

– Para os fiéis que carregam consigo alguns objetos de piedade, 
como: crucifixo, cruz, terço, escapulário, medalha, etc. É 
necessário que estes objetos sacramentais estejam 
devidamente abençoados. 

Indulgências plenárias:

Há ainda as indulgências ditas plenárias, que, como vimos, 
apagam totalmente as penas temporais – daí seu valor intrínseco 
ser maior. Para lucrá-las cumpre também observar os três 

requisitos que mencionamos acima: confissão sacramental, 
comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo 
Pontífice, bem como desapegar-se de todo tipo de pecado. Se 
ganha uma indulgência plenária quando:

–Se faz  uma adoração ao Santíss imo Sacramento 
periodicamente de ao menos meia hora.

– Se faz a leitura das Sagradas Escrituras periodicamente de ao 
menos por meia hora, com a devida veneração e à maneira de 
leitura espiritual. Ao fiel impossibilitado de ler por si, poderá 
lucrar a indulgência quando outro ler para ele, ou quando ele 
acompanhar uma leitura da Bíblia em áudio ou em vídeo.

– Toda vez que rezar o Rosário de Nossa Senhora numa igreja, 
numa capela ou oratório, ou ainda em família ou numa 
comunidade religiosa.

– Quando se recebe com piedade e devoção a bênção dada pelo 
Papa, urbi et orbi, para Roma e o mundo, também é válida a 
bênção que for ouvida na rádio, acompanhada na televisão, 
ou ainda se for acompanhada mentalmente.

– Ao fiel que se dedicar a aprender ou ensinar a reta doutrina 
cristã aos necessitados.

– Ao fiel que participar piedosamente de uma solene procissão 
eucarística.

– Ao fiel que, na Sexta-Feira Santa, participar da adoração da 
Santa Cruz, na solene celebração litúrgica.

– Aos fiéis que fazem sua primeira comunhão, e ainda aos que 
assistem a uma cerimônia de primeira comunhão.

– Ao sacerdote que, no dia marcado, celebra sua primeira Santa 
Missa, bem como para os fiéis que a assistirem.

– Ao fiel que, na celebração da Vigília Pascal, ou no dia do 
aniversário de seu batismo, renovar suas promessas 
batismais por alguma forma legitimamente aprovada.

– Ao fiel que espiar pelas almas do purgatório, quando: visitar 
devotamente um cemitério entre os dias primeiro e oito de 
novembro, e lá rezar pelos defuntos. Também para os fiéis 
que  no dia dois de novembro (Dia dos Fiéis Defuntos), visitar 
uma igreja, um cemitério, uma Gruta, Um Santuário  ou um 
oratório e  rezar o  Credo e um Pai-Nosso.

Caro leitores, além do Sacramento da Confissão,  a Igreja 
oferece muitas maneiras de expiar  nossos pecados em vida, que 
podemos obter a diminuição e ou perdão total de nossas penas no 
Purgatório; são verdadeiros Tesouros para todos. Muitos 
se beneficiam destas verdadeiras graças que recebemos 
gratuitamente através da  Misericórdia Divina;  certamente,  na 
hora da  morte, no juízo particular, receberá as maiores e 
imagináveis Bem-Aventuranças que os Céus oferecem a uma 
alma. É lamentável que muitos poucos usufruam de tão grande 
graça simplesmente porque a maioria dos cristãos não sabe. 
Vamos divulgar, e divulgando também receberemos as 
indulgências. Amém. 

Tesouros da Igreja

CONTINUAÇÃO...

Leonardo Cesar Harger - Contato Nacional 
cesar.avvd@gmail.com

O QUE SÃO AS INDULGÊNCIAS?
COMO OBTÊ-LAS?
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Que o Amor da Mãe de Deus se derrama sobre as Casas de Maria 

de AVVD disso ninguém duvida. Quem vive desse Amor, alimen-

tando corpo e espírito diariamente a partir das Beth Myriam, sabe 

que o sabor desse alimento tem também o gosto da Alegria que só 

pode vir do Espírito Santo!

É por isso que, nos meses de setembro e outubro, essa Alegria se 

materializa ainda mais nas celebrações de aniversário e, em espe-

No dia 8 de outubro, a Beth Myriam de Brasília, na Comunidade 

do Itapoã-DF, organizou uma linda festa para cerca de 200 crian-

ças, com muito cachorro-quente e algodão doce, sem falar, é 

claro, nos brinquedos distribuídos às meninas e meninos partici-

pantes. 

As comemorações foram patrocinadas pela empresa de Engenha-

ria ETERC, que está construindo um viaduto naquela região. A 

empresa seguindo seus valores cristãos e, é claro, pela Providên-

cia de Nossa Senhora, escolheu a Casa de Maria de AVVD para 

realizar um ato concreto de fraternidade e solidariedade para 

com os mais carentes. A concorrida festa contou ainda com a 

presença de animadores infantis e carrocinha de pipoca. Os adul-

tos não ficaram de fora e puderam mais uma vez se fartarem da 

deliciosa e nutritiva sopa servida ali quase que diariamente. 

Segundo Divanir, coordenadora da Casa de Maria de AVVD de 

Brasília, o momento foi de pura Graça e Bênçãos de Deus!

É claro que não poderia faltar o momento de evangelização, que 

ficou por conta do José Luiz que falou às crianças sobre a impor-

tância dos Anjos da Guardae, em seguida,  distribuiu orações 

dedicadas aos anjos para a meninada.

cial, na festa das crianças, quando também o Brasil comemora a 

festa de sua Padroeira e Rainha, Nossa Senhora Aparecida.

Em Brasília e em Belo Horizonte, as Casas de Maria de AVVD pro-

moveram, mais uma vez, a alegria de muitas crianças e de suas 

famílias, a partir da distribuição de alimentos, doces e brinquedos 

para a garotada.

Obras de Amor na AVVD

FESTA DAS CRIANÇAS NA CASA DE 
MARIA– AVVD DE BRASÍLIA

“não te disse antes? as crianças são Meu fraco porque deixam-Me formá-las; Eu te escolhi para manifes-
tar  Meu amor através de ti, uma flor frágil que encontrei no meio do deserto e que peguei e transplantei 
em Meu jardim de delícias, incapaz de crescer por si só; uma flor que encontrei no meio do deserto, 
deixando-a crescer sob Minha luz; tudo que te peço é amor; ama-Me e sê fiel a Mim; de ti quero 
fidelidade; desejo cada gota de amor que tiveres em teu coração para encher Meu Coração; tenho sede 
de amor, porque Eu sou o Mestre do Amor; portanto, tudo o que te peço é que Me ames; quando amas 
alguém, não ardes com desejo de estar com ele, a cada segundo de tua vida?” (AVVD–30 de janeiro de 1987)

CASAS DE MARIA DE AVVD, 

FONTES DA VERDADEIRA ALEGRIA



Maria Berenice Rosa Vieira Sobral
Coordenadora Nacional das Casas de Maria da AVVD 

berenice.sobral@tre.mg.jus.br
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A Verdadeira 
Vida em Deus

Seja 
Associado

Colaborador

Nos ajude a 
alimentar os 
filhos mais 
amados do 

Senhor

“estabelece Nossas Beth 
My r i am onde  pude re s ; 
levanta os oprimidos e ajuda 
os  ó r fãos ;  p ro tege -Me, 
resgata-Me da sarjeta, abriga-
Me e alimenta-Me, alivia Meu 
fardo e Minha fadiga, apoia-
Me e encoraja-Me, mas, 
acima de tudo, ama-Me; tudo 
o que fazes ao menor de Meus 
irmãos, tu o fazes a Mim... Eu 
abençoo os que apoiam 
M i n h a  v i d a ,  q u e  e l e s 
permaneçam virtuosos e 
todo-amorosos; Eu estou 
convosco... ic;” 

(AVVD-27 de março 2002)

Nossa Conta Bancária:

Agência: 0828-1
Conta: 314159-4

Favorecido: Associação 
A Verdadeira Vida em Deus - 

Brasil 
CNPJ: 20.087.868/0001-88 
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DIA DAS CRIANÇAS NA 
CASA DE MARIA – AVVD DE 
BELO HORIZONTE

Em Belo Horizonte, o Dia das Crianças foi 
bastante animado, com distribuição de bom-
bons, balas e doces para centenas de meninas e 
meninos das comunidades do Aglomerado da 
Serra – região que congrega dezenas de vilas e 
favelas em Belo Horizonte. Elas foram chegan-
do desde bem cedinho e a Casa de Maria de 
AVVD, localizada na Vila Marçola, mais uma 
vez foi o ponto de encontro das famílias que ali 
foram buscar um toque de alegria para a garo-
tada.

Com a ajuda de muitos doadores, todas as 
crianças foram atendidas, e não apenas os 
pequenos das comunidades mais próximas, 
mas também algumas turmas de creches da 
região. Ao final, não faltou docinhos e alegria 
para ninguém.

CASA DE MARIA – AVVD DE 
BRASÍLIA: MAIS UM ANO DE 
MUITAS VITÓRIAS

A Santa Missa foi o ponto forte das comemora-
ções dos 13 anos da Casa de Maria de AVVD de 
Brasília. O aniversário foi no dia 19 de setem-
bro – dia de Nossa Senhora de La Salette –, mas 
a festa mesmo, regada a uma feijoada bem 
especial, foi no dia 24 do mesmo mês que 
voluntárias, doadores e amigos da Beth 
Myriam do Distrito Federal se reuniram em 
torno do Altar para a Celebração Eucarística, 
presidida por Frei Geraldo, da Paróquia Dom 
Orione, na região do Itapoã, para agradecer por 
tantas Graças e Bênçãos derramadas durante 
todo esse tempo.
Entre tantas maravilhas, os atendimentos 
médicos em Ginecologia e Clínica Geral, além 
das presenças de nutricionista, psicóloga e dola 
que, com muito zelo e generosidade, servem à 
comunidade quinzenalmente e com muita 
fidelidade. Sem esquecer do bazar, dos projetos 
de reciclagem e de outras pequenas grandes 
iniciativas de promoção da Fé, da Esperança e 
da Caridade em toda a região. Mais que tudo 
isso, Nossa Senhora tem providenciado a 
deliciosa e nutritiva sopa em todo esse tempo, 
sempre na Presença de Seu adorado Filho 
Jesus. Louvado seja Deus! Tudo por Jesus, 
nada sem Maria!
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Muitas pessoas podem pensar que o Rosário é uma oração pouco 

ou nada adaptada ao gosto e à realidade das crianças e jovens de hoje. 

Afinal, o quê em uma oração repetitiva e para muitos cansativa e 

monótona, pode atrair a atenção de um público tão exigente? Ora, a 

resposta é simples: ABSOLUTAMENTE TUDO. Se existe algum tipo 

de objeção à essa belíssima devoção, isso parte talvez da forma muitas 

vezes pouco cuidada de rezá-la. Ou seja, a chatice não está no Terço, 

mas em quem reza!

Eis aí, então, um grande desafio: mostrar aos jovens que não há 

absolutamente nada de errado com essa oração. E mais ainda, que ela 

pode e deve ser uma oração autêntica, dinâmica e atrativa. No Terço 

temos a escuta da Palavra e a concentração em algumas partes da vida 

Santíssima de Jesus e de Sua Mãe. É algo extremamente sublime e, 

com certeza, de grande Glória para Deus, meditarmos na Sua Vida, 

naquilo que Ele enfrentou por nós. Diria até que se torna obrigação a 

todo Cristão parar para pensar nos doces Mistérios da Vida de Jesus, 

porque foi por esses Mistérios que conseguimos de Deus a grande 

Graça de nossa Redenção! É nosso dever contemplá-los!

Na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, São João Paulo II 

disse que, ressalvando a sua estrutura fundamental, nada impede 

que a recitação do Rosário para crianças e jovens, tanto em família 

como nos grupos, seja enriquecida com atrativos simbólicos, que 

Herberth Acioli
herberth.acioli@gmail.com

(Responsável pelos Jovens AVVD do Brasil) 

Espírito Santo

Jovens AVVD

O Terço também é uma oração para os jovens!

favoreçam a sua compreensão e valorização: "Por que não tentar? (...) 

Se o Rosário for bem apresentado, estou seguro de que os próprios 

jovens serão capazes de surpreender uma vez mais os adultos, 

assumindo esta oração e recitando-os com o entusiasmo típico da sua 

idade. (...) Que este meu apelo não fique ignorado!"

Em muitas Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, o Próprio 

Jesus faz esse pedido a cada um de nós:

“por Mim, Vassula, por Mim, aprenderás o Terço? 

saúda Minha Mãe a todo o momento, farás isso por Mim, 

Vassula?

Sim, Senhor, quero aprender; Senhor, ajudai-me a aprender.

isso é o que desejo ouvir de todos vós que não sabeis, as 

mesmas palavras: 'sim, Senhor, quero aprender; Senhor, 

ajudai-me a aprender;' Eu ensinarei todos vós que quereis 

aprender;" (AVVD-28 de dezembro de 1987).

“se escolheres seguir o Caminho das Virtudes, isso 
significará que Me escolheste para ser teu Rei, a fim de 
reinar sobre ti; desse modo o Espírito Santo te concederá 
Sabedoria, por teres escolhido pisar o caminho dos 
bons, persistindo no Caminho dos justos; 

olha os inumeráveis Tesouros de Meu Sagrado Coração; 
até agora, tenho-te instruído sobre o Tesouro do 
Conhecimento de Deus e de compreendê-Lo; depois, o 
Tesouro da Misericórdia, em seguida o Tesouro da 
intimidade e de como possuir Deus, e então o Tesouro do 
Caminho das Virtudes; agora, Eu te darei uma 

Maria Aparecida Garcia
ma.cidagarcia@gmail.com

compreensão do Tesouro da Esperança que vem do 
Espírito Santo;

a esperança traz alegria e consolo ao teu coração e 
embora possa-se trazer no coração todas as provações 
imagináveis, o portador¹do Espírito Santo supera todas 
elas, porque o Espírito Santo continuará cantando hinos 
de consolação e de amor para ele, ajudando-o, assim, a 
superar as  dificuldades e  elevar seu espírito, 
revigorando-o para caminhar com dignidade; a 
Esperança, portanto, é um dom do Espírito Santo;(...)

ao receber o Tesouro da Esperança, vossa face se 
iluminará e terá o brilho de Minha Majestade e 
Esplendor; sim, crescereis em brilho e Eu vos 
transformareis em Minha gloriosa Imagem; isso só pode 
ser extraído de Meu Coração... portanto, suplicai com 
todo vosso coração o Espírito da Esperança, que irradiará 
em vosso espírito e sereis atraídos às delícias do Céu para 
Nele vos deleitardes...” (AVVD-data desconhecida, 2001; pp. 1096-
1097).

¹ A alma que traz dentro de si o Espírito Santo
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Evangelização para além-mar

Deus está sempre nos surpreendendo
com Suas consolações 

A Associação de A Verdadeira Vida em Deus no Brasil 
vem colaborando com a Evangelização  em Portugal, 
tendo fornecido ao sr. Rui Francisco, o qual está 

sendo proposto para ser o Contato Nacional naquele país, 
todo o nosso material de Evangelização para que possa ser 
impresso lá, especialmente os livros: Único, O Céu existe 
mas o Inferno também e o livreto  para os Grupos de 
Oração, que já  estão sendo distribuídos  aos portugueses.

O sr. Rui Francisco, entusiasta e apaixonado por esta Obra, 
atualmente, coordena dois Grupos de Oração na região  de 
Lisboa.

Esta contribuição de AVVD do Brasil ao “país irmão”, não 
deixa de ser uma manifestação de nossa gratidão, pois foi de 
Portugal (Edições Boa Nova) que recebemos este Tesouro, 
esta Obra de AVVD, através  do Sr. Beneval, escolhido pela 
Ação  do Espírito Santo, para que pudesse ser anunciado ao 
povo brasileiro.

em suas orações. 
Padre Milheiros, apesar da idade e debilitado, mantem-se 
consciente, trabalhando sempre como pode. Visitá-lo foi o 
principal motivo de nossa ida a Portugal. 

Graças ao Pe. Milheiros e à Irmã 
Isabel foi que grande parte dessa 
Obra de AVVD se espalhou por 
vários países, principalmente no 
Brasil. Somos muito gratos a eles 
por terem aceitado o convite de 
Deus e serem instrumentos para 
que essa Obra fosse conhecida e 
divulgada no Brasil. Nossa eterna 
gratidão!
Seguramente, Deus está reservando 
muitas graças extraordinárias por 
m e i o  d e  n o s s o  t r a b a l h o  , 
perseverança e disponibilidade para 
com essa Sua Obra.
Paz!

José Beneval Rosa
benevalrosa@gmail.com

O Brasil e Portugal estiveram muito unidos por meio de sua 
mensageira Vassula. O sr. Rui foi nosso  anfitrião. Com muita 
simpatia, ele e sua esposa, a sra. Ida, organizaram todo o 
programa com muito cuidado, responsabilidade, tudo estava 
impecável . Temos projetos futuros para 
juntos continuarmos trabalhando em 
favor de A Verdadeira Vida em Deus, em 
Portugal. Certamente, Jesus  está 
contente com o sim do sr. Rui e da sra. 
Ida, sua esposa. Vassula como sempre 
falou de forma simples, objetiva e muito 
clara. Mostrou que Deus é Rei com Poder 
e Majestade. Somos filhos deste Deus, 
portanto, somos todos nós revestidos 
desta majestade. Devemos agir como 
fi l h o s  d e s t e  R e i ,  n o s  a m a n d o , 
respeitando as diferenças que existem 
entre nós, praticando a justiça. 
Cada um de nós é importante em nosso 
meio e ambiente. Se vivermos com essa 
consciência de filhos de Deus, jamais 
praticaremos o mal desrespeitando 
nosso próximo, jamais faltaremos com a 
caridade; e revestidos com a majestade 
de Deus, da qual somos herdeiros,  passaremos a viver o amor 
ensinado por Jesus. 
Tivemos vários momentos importantes juntos. O Brasil foi 
lembrado em todas as ocasiões. 
Vassula é muito grata a todos que preservaram nossa missão de 
apóstolos de AVVD. Deixou claro que todos nós estamos presentes 

Margarida Maria dos S. Pereira
 margaridinhaspcouto@gmail.com

Responsável pela Evangelização de AVVD - Brasil

Alexandre Baptista 
 condaalexandre@yahoo.com.br

Evangelização / Testemunhos

Jesus nos fortalece, 
mostrando Seu Cami-
nho

Jesus afirma: “Sou Eu que 
estabeleço as associações 
de A Verdadeira Vida em 
Deus; Eu ofereço as ora-
ções ao Pai por vossa par-
ceria nas Mensagens que 
dou; todos vós  tendes um 
lugar em Meu Coração, 
pois todos compartilhais 
e defendeis Minha Obra;” 
(AVVD-31 de julho de 1995)
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JUNTE-SE A NÓS E VENHA FAZER PARTE DA FAMÍLIA AVVD

Jesus, como Mestre, fala aos 
Grupos de Oração

Deus não escolhe os capacitados, 
Ele capacita os escolhidos

Para refletirmos:

Grupos de Oração dos

“ensinei-te o que significa Verdadeira Vida em Mim;  
reza com frequência, reza diariamente o Santo 
Terço, pois essa pequena corrente será A Corrente na 
qual Satanás será preso e subjugado;” (AVVD - 16 de 
novembro de 1988).

Mais adiante, Jesus diz: “...fico sempre feliz quando vejo 
que te esforças muito para Me agradar revivendo os 
Mistérios enquanto rezas o Terço; filha abençoada, 
ensina também os outros a rezar o Santo Terço mais 
lentamente; de nada serve rezar rapidamente e 
apenas com teus lábios; cada oração deve brotar do 
coração; tendes de sentir o que dizeis, portanto  não 
tenhais pressa em meditar cada Mistério;” (AVVD-21 
de novembro de 1988).

“bem-amados, não duvideis de Meus Chamados 
Providenciais; ainda estou no meio de todos vós, 
estou em vossos encontros, auxiliando e presente; 
senti Minha presença; Eu sou o Sumo Sacerdote que 
fala em vossos corações e encoraja todos vós a vos 
dirigirdes a Mim, tento muito vos atrair para perto 
de Mim; ah! como anseio por segurar todos vós em 
Meus Braços e, com grande Ternura, abraçar todos 
vós! como anseio para vos aproximardes de Mim e 
vos tornardes íntimos Comigo!” (AVVD-21 de novembro 
de 1988).

“Minha Mãe e Eu suscitamos discípulos que se 
tornam para Nós amigos pessoais e íntimos, a fim de 
que permaneçam como luzes num lampadário e 
brilhem nestes dias de provação; eles são vigorosas 
colunas de Minha Igreja, pois serão sustentados pelo 
Meu Espírito Santo, que será seu poder interior;” 
(AVVD-20 de setembro de 1996).

“Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondestes estas coisas aos sábios e 

entendidos e as revelastes aos pequeninos.” (Mt11,25).

Jesus diz: “sim, os instrumentos de que faço uso para 

vos transmitir Minhas Palavras são pobres, indignos 

e comuns; aqueles que o mundo considera vis e 

desprezíveis são os que Eu escolho, aqueles que são 

absolutamente nada, para mostrar àqueles  que são 

tudo; a Sabedoria é dada aos pequeninos e não 

àqueles que se denominam sábios;” (AVVD-30 de julho 

de 1990).

Ÿ “Nós só teremos Grupos de Oração ativos e produtivos, se 
nossa evangelização for eficaz e plena de entusiasmo.” 
(Margarida Maria – Brasília)

Ÿ “Temos alguns desafios, mas com Jesus nos guiando a 
Vontade d'Ele se realizará.” (Marlene– Joinville)

Ÿ Vassula pede: “Senhor, Todo Misericordioso, deixai que 
aqueles que dizem: “Nós seguiremos nosso próprio 
caminho,” voltem para Vós; e todos aqueles cristãos que 
dizem ao Papa: “Nós seguiremos nosso próprio 
caminho;” voltem a obedecer ao Papa. Que seu orgulho 
humano baixe seus olhos e sua arrogância se humilhe. 
Amém.” (AVVD-30 de agosto de 1991) (Postado por 
Silvani – Joinville) 

Ÿ “Continuamos tentando servir, com muito amor e carinho, 
os Dois Sagrados Corações.”(Rosane – São Paulo)

Ÿ “Muitos dos escolhidos e eleitos serão confundidos porque 
buscaram outras fontes, não se contentaram com o 
Alimento que o Senhor está nos dando. Ensinamentos 
vindos direto de Deus para não cairmos no erro.” (Paulina 
Oliveira – Joinville)

Ÿ “A perseverança é o dom que garante a firmeza dos 
Grupos de Oração.”(Margarida Maria – Brasília)

Ÿ “Parabéns, Jane, pela formação do G. de Oração! A AVVD 
precisa muito de Grupos de Oração para garantir um 
trabalho dinâmico.” (Atalíbio)

G. O. de São Paulo/SP

G. O. do Park Way – Brasília/DF

Missa pela Unidade dos Cristãos
Brasília

G. O. de Joinville/SC

G. O. de Campo Limpo Paulista/SP

G. O. de S. José – Joinville/SC

G. O. Brasil/Portugal (on-line)
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Alexandre Baptista
Coordenador dos Grupos de Oração 

condalexandre@yahoo.com.br

 Dois Sagrados Corações 

Como organizar:

Em cima de uma mesa, com uma toalha, monte um pequeno trono. Forre-

o com cetim, toalha ou outro tecido a seu gosto, para colocar a imagem de 

Nossa Senhora. No espaço restante da mesa, coloque pequenas rodelas (59) 

de cartolina colorida, use 5 cores em sequência de 10. Uma cor para cada 

mistério do Terço. Cinco cores diferentes para representar os 5 continentes 

da terra. Pode organizar essas rodelas formando um coração ou em forma de 

um Terço.

Em outra mesa pequena e separada, coloque 59 copinhos, até o meio de 

água, com uma rosa cada, ou outras flores naturais com um pequeno caule 

(pé). Destas 59 rosas ou flores, 6 podem ser diferentes, para colocar em cada 

Pai-Nosso.

Cada participante do Terço, sentado ou em pé, em volta desse “altar”, um 

de cada vez e em sequência, iniciará a Ave-Maria, ao mesmo tempo que se 

desloca para oferecer a flor no copinho à Santa Mãe de Deus, colocando-a 

sobre a  rodela  de cartolina que se encontra na mesa. No Pai-Nosso, colocará 

a flor de cor diferente (Este é um Terço em movimento). Em cada flor ofereci-

da, está presente a nossa prece, nosso pedido, nosso agradecimento.

A devoção do Terço das Rosas é uma oferenda dos filhos e filhas de Deus, 

em gratidão à Mãe de Jesus e nossa Mãe, que nos foi doada na Cruz.

Esse Terço das Rosas agrada muito aos Sagrados Corações.

Ao lado, fotos com exemplos e modelos:

“filhos de Deus, a Paz esteja convosco; Eu, vossa Santa Mãe, preciso 

de vossas orações para  realizar o Plano de Salvação de Deus; preciso 

de orações do coração, que vossas orações alcancem o céu, que sejam 

como incenso;

enchei vossos corações com o amor de Deus e alegrai-vos, pois um 

Salvador nasceu para vossa salvação, um Salvador manso de coração 

que desce à Terra para servir e chamar os oprimidos; "Ele veio a fim 

de abrir o olhos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os presos, e da 

prisão os que habitam nas trevas;" bem-amados, é o mesmo Salvador 

que grita hoje; é o mesmo Salvador que chama cada um de vós pelo 

nome: voltai para Ele; é o mesmo Jesus que vos recorda Seus 

ensinamentos; é o mesmo Jesus que Eu, como Sua Mãe, seguro em 

Meus Braços e que O tenho envolvido em faixas; nascido para servir, 

nascido para vos redimir, e agora é o mesmo Jesus que sempre vos 

chama para vossa salvação; é o mesmo Salvador que vos lembra de 

que todos vós Lhe pertenceis; Ele Se fez visível na carne e sacrificou-

Se por vós, Meus filhos, para libertar-vos;

vinde, então, alegrai-vos e enchei-vos de felicidade! vinde proclamar 

a grandeza de Seu Santo Nome! vinde e sede os alegres mensageiros 

portadores de Sua Palavra; amo todos vós e, acreditai-Me, Meu 

Manto é suficientemente grande para esconder todos vós dentro 

Dele! vinde ao Senhor, não tenhais medo de mostrar-Lhe vossas 

fraquezas, vinde ao Senhor e oferecei-Lhe vosso coração e Ele o 

receberá como ouro, incenso e mirra;” (AVVD-29 de novembro de 1989).

Terço das Rosas

Mensagem de Nossa Senhora 
para este Natal

Mesa com trono 
e rodelas

Copinho com a rosa

Mesinha com os copinhos de flores

Terço das Rosas terminado

A Família AVVD deseja 
um Santo Natal e um 

abençoado Ano de 
2023.



Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com) 
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Prezados leitores, nossa revista está repleta com os 
apelos carinhosos desse “poema de Amor”(AVVD- 18 
de janeiro de 2002) que são as mensagens de AVVD. 
Mas essas mensagens contêm, igualmente, sérios avisos e 
advertências para a humanidade, como um todo, mas, 
sobretudo, para os cristãos – e católicos, em particular. 
Algumas expressões do Senhor são terríveis, realmente. E 
coube a mim abordar esse aspecto de AVVD. Mas, ressalto 
que, se por limitação do assunto, fixo-me nesse aspecto, ele 
deve ser considerado sempre à luz do conjunto das mensa-
gens, porque é por amor a nós que Jesus nos avisa a respei-
to do que pode acontecer a esse mundo e a uma falsa Igreja, 
se não houver conversão e retorno a Ele. 

Estive relendo todas as mensagens que tratam dos anti-
cristos (o poderoso líder político-econômico, que domina-
rá as nações, e o religioso, o “falso profeta”). Esparsas atra-
vés de toda a obra, elas não impressionam tanto, o que não 
ocorre quando as reunimos seletivamente,  destacando-as, 
com toda a seriedade e severidade que elas contêm.

   Segundo alguns biblistas, as cartas às sete Igrejas, 
pertencentes ao primeiro setenário do livro do Apocalipse, 
indicam também sete fases da história da Igreja. Estaría-
mos, segundo esse raciocínio, na fase indicada pela Igreja 
de Sardes – a rica região do sárdio (variedade de calcedô-
nia), antiga capital do Rei Creso, famoso pela sua imensa 
riqueza...

   “E ao Anjo da Igreja que está em Sardes, 
escreve: 'Assim fala Aquele que tem os sete Espíri-
tos de Deus e as sete estrelas: 'Conheço tuas 
obras, porque tens um nome de vivo, mas estás 
morto. Desperta, e fortifica o Resto que vai mor-
rer, porque não encontrei plenas as tuas ações 
diante da Face de meu Deus. Lembra-te, portan-
to, como recebeste e ouviste, guarda-o e arrepen-
de-te, porque, se não te despertares, virei como 
um ladrão, e não saberás em que hora virei a ti. 
Mas, há em ti alguns nomes que não sujaram suas 
vestes, e eles andarão comigo com vestes bran-
cas, porque eles são dignos. Aquele que vencer 
será assim revestido de vestes brancas, e Eu não 
apagarei o seu nome do livro da vida, e louvarei o 
seu nome diante da Face de meu Pai e diante dos 
seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espí-
rito diz às Igrejas”.(Ap3, 1-6). 

É isso, exatamente, o que Jesus fala à Igreja do nosso 
tempo, em AVVD. A Igreja pós-conciliar se gaba de ser rica, 
de estar cheia de dons do Espírito Santo – mas está morta! 
(“Em ruínas”, como“um cadáver em putrefa-
ção”(AVVD-15 de setembro de 1991), afirma o 
Senhor). Portanto, não tem consciência do seu estado. (E 
isto é que o Novo Testamento chama de hipocrisia). Mas 
Ele nos assegura que reservou para Si um Resto fiel; com o 
qual reconstruirá sua Igreja. As ações de muitos pastores 
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não estão completas diante de Deus, porque não têm guarda-
do a tradição (aquilo que recebemos). Nossas autoridades 
(representadas pelo Anjo da comunidade) se recusam a 
ouvir os mensageiros de hoje e a arrepender-se. E Jesus aler-
ta que vai chegar inesperadamente, como um ladrão. A Igre-
ja sujou suas vestes de Esposa, adulterando com o Dragão, 
com exceção de alguns nomes, e terá seu nome apagado do 
Livro da Vida... Mas Jesus mesmo, desejoso de salvá-la, ofe-
rece a receita: arrependimento, fortalecimento do Resto fiel, 
guardar a tradição recebida. Não é hora de inventar nada, 
mas preparar-nos para o último assalto demoníaco contra a 
fundação de Cristo. “Vigiai e orai, porque o espírito 
está pronto, mas a carne é fraca” (Mt 26,41).

   Não foi de repente que chegamos a esse estado. Estamos 
na fase terminal de um processo que começou lá atrás, com 
astúcia satânica, e cujo momento capital ocorreu com a 
Revolução Maçônica na França (final do século XVIII). Com 
a queda da Monarquia cristã, entramos na época da 
rebeldia – inicialmente contra a autoridade, depois contra 
as leis, inspiradas na doutrina cristã, depois contra a Igreja, 
e, a seguir, contra as famílias e a natureza do próprio ser 
humano,  como vemos nestes  tr is tes  tempos de 
transumaníssimo e de confusão de gêneros.“A rebeldia vem 
de Satanás, o primeiro rebelde”. Saímos da época da fé e 
c h e g a m o s  s u p o s t a m e n t e  à  e r a  d a  R a z ã o  –  e , 
consequentemente, do racionalismo, do naturalismo, do 
materialismo, do ateísmo... Desde então, a Igreja tem estado 
na defensiva, e sempre derrotada. “E foi-lhe dado 
guerrear contra os santos, e vencê-los”(Ap. 13,7)... 
Muitas autoridades da Igreja, desviadas por teólogos de 
prestígio, pensaram em unir-se às novas forças políticas e 
culturais – o que significou, em termos bíblicos, um 
adultério: o modernismo. Daí para a apostasia foi só um 
passo. “Deixaram-se conduzir por seu próprio espírito”; 
“rejeitaram Minha Luz, Meu celeste conhecimento, por uma 
filosofia medíocre e seu próprio saber racional”; “criaram a 
apostasia, porque rejeitaram o Espírito Santo” .São “falsos 
mestres, falsos profetas”, esses “padres que se adaptam 
à cultura moderna”(AVVD – 08 de junho de 1988). 
“Não são os que a si mesmos se denominam 'teólogos' que 
são Meus profetas”. “Fiaram-se no dragão negro”, deixaram-
se comprar por ele, e, de decadência em decadência, 
“deixaram-se atrair por cerimônias desviantes e missas 
negras”, “endureceram seu coração” e as “trevas caíram 
sobre a Igreja”. “A hora da grande rebelião chegou – está aí, 
no meio  de vós”. “Esta é a hora de Satanás e do poder das 
trevas”...

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



Prezados leitores, é com muita alegria que anunciamos nosso 
Retiro Nacional em 2023, entre os dias 15 e 19 de março. O 

local escolhido para esse maravilhoso encontro será em Florianópo-
lis, na Casa de Retiros Vila Fátima, na localidade de Morro das 
Pedras. Um maravilhoso local, onde todos irão se encantar. Vejam 
no site: 
 http://www.asav.org.br/casa-de-retiros-vila-fatima/

Nossa Coordenação preparou um Retiro totalmente espiritual. 
Neste sentido iremos aceitar o convite que Jesus fez quatro vezes a 
Vassula: uma Peregrinação em Seu Sagrado Corpo conforme está na 
Mensagem do dia 26 de janeiro de 1997. Como será?...Vamos seguir 
as orientações de Jesus: iniciando primeiramente  nos Pés de Jesus, 
vai para as Mãos, segue pela Boca, vai para os Olhos, segue para o 
Sagrado Coração e continua nos Ouvidos. A peregrinação termina 
na Morada Permanente ou Aposento Nupcial de Seu Sagrado 
Coração. Em cada momento estaremos diante do Santíssimo. 

Assim, o tema será: “PEREGRINAÇÃO NO SAGRADO CORPO 
DE JESUS”, cujo lema é “Bem-amados filhos, fazei tudo o que Jesus 
vos disser;” (AVVD-10 de junho de 1992).

Num segundo momento,  cremos que todos ficarão 
maravilhados! Vamos proporcionar, no dia 17.03 (sexta-feira),uma 
peregrinação ao Santuário de Madre Paulina, na cidade de Nova 
Trento – SC, onde passaremos o dia e participaremos de uma Missa 
c e l e b r a d a  p e l o s  s a c e r d o t e s  d e  A V V D .  V e j a m  o  l i n k : 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Santu%C3%A1rio_Santa_Paulina)
.

O terceiro momento, e este é para fechar com chave de ouro, será 
no fim de cada dia, em que faremos uma Adoração Eucarística em 
prostração. Deus pede à humanidade, a todos nós que nos 
prostremos diante de Seu Filho na Hóstia Santa, para aplacar Sua 
ira e trazer paz ao mundo da seguinte forma: 

“A Bem-Aventurada Virgem Maria pediu ao senhor Roger Parra, 
venezuelano radicado nos EUA, por meio de uma mística católica, 
para espalhar a Adoração Eucarística em Prostração por todo o 
mundo. Cinco meses depois, Deus Pai lhe deu uma mensagem 
semelhante. A Adoração Eucarística em Prostração é uma forma de 
Adoração a Jesus Sacramentado que a Santíssima Virgem pediu em 
favor da liberação espiritual de todos os povos e da paz no mundo. 
Faz-se prostrado diante ao Santíssimo Sacramento do altar para não 
deixar Jesus só, o qual encontra-se presente realmente em todos os 
Sacrários da Terra. Chama-se "As seis prostrações" porque devemos 
prostrar-nos seis vezes, rosto no chão, diante da Sagrada Eucaristia, 
na ordem que se explica mais adiante. Esta oração provém de uma 
súplica que nos faz a Virgem Maria para que nós acompanhemos 
Jesus em todos os Sacrários do mundo. A Virgem prometeu que 
Deus libertará os nossos povos; primeiro, do pecado, e depois, da 

Leonardo Cesar Harger - Contato Nacional AVVD-Brasil 
cesar.avvd@gmail.com

Contato para o Retiro: 47-99913-2633 (WhatsApp)

opressão e a injustiça; e 
também prometeu que 
Deus vai dar ao mundo uma 
nova evolução no futuro se 
fizermos muita oração, 
participarmos da Santa 
Missa, rezarmos o Santo 
Terço ou Rosário e fizermos 
a Adoração Eucarística, 
e s p e c i a l m e n t e  e s t a 
A d o r a ç ã o  e m  s e i s 
prostrações:

- Esta é a ordem das seis prostrações:1) Em honra a Deus Pai; 2) 
Em honra a Deus Filho; 3) Em honra a Deus Espírito Santo; 4) Em 
honra ao Santíssimo Sacramento do Altar: Corpo e Sangue de 
Cristo; 5) Em honra às Cinco Santas Chagas de Jesus; 6) Em honra 
ao Imaculado Coração de Maria e pelo seu triunfo.

- A Virgem nos pede que oremos por duas intenções especiais : a) 
que rezemos pela paz no mundo e que Deus toque os corações dos 
governantes de todos os países, e b) pela liberação, conversão e 
reconciliação dos seus filhos e salvação das almas. Ao terminar a 
oração em cada uma das prostrações podemos dizer a oração que o 
Anjo de Portugal ensinou aos Três Pastores nas aparições em 
Fátima: "Meu Deus, Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos 
perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não Vos 
amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu adoro-
Vos profundamente e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo, Sangue, 
Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos 
os sacrários da Terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e 
indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos 
infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de 
Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores". Jesus também 
ensinou a Vassula esta oração, como reparação. (AVVD 10 de 
Janeiro de 1988) A seguir, acrescentamos: "e peço-Vos o aumento, 
perseverança e santificação dos sacerdotes". Finalmente dizemos a 
frase de São Luís de Monfort, que fez sua São João Paulo II durante 
todo seu pontificado: "Totus Tuus" (Todo Teu). Amém!
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ah! se apenas soubesses, Minha bem-amada, o amor que tenho por ti... não importa 
o que escolhas, peregrinação ou retiro, não terás de caminhar, Eu te carregarei em 
Meu abraço e aliviarei teus pés que te sustentaram, por Mim, (...) restaurarei e 
consolarei tua alma, com beijos de Minha boca;” (AVVD-26 de janeiro de 1997).

Coordenação
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LIVRO ÚNICO
Contendo todas as

Mensagens de
‘A Verdadeira Vida em Deus’

VALOR: R$ 100,00

O CÉU EXISTE, MAS O INFERNO TAMBÉM
O relato de uma testemunha ocular do que está para acontecer.

Este é um livro com uma forte mensagem de esperança. 
É um livro para despertar não só aqueles que se afastaram,

mas também aqueles que ainda estão buscando o seu caminho.
Autora: Vassula Rydén  VALOR: R$ 25,00

Livros seriados
Aproveite para presentear e

divulgar a Obra.
Volumes: III, VII, X, XI

Valor: R$ 15,00

‘Quem é Vassula’
Conheça um pouco

mais sobre Vassula e
sua missão

Valor: R$ 15,00

Orientações 
para os 

Grupos de
Oração AVVD

Valor: R$ 5,00

Poster ‘Sagrada
Face’ 35x40cm

Valor: R$ 2,00 cada
(mín. 5 unidades)

61-98226-5222

A Verdadeira Vida em Deus

contato@avvdbrasil.org.br

A Verdadeira Vida em Deus

Panetos de orações e
divulgação AVVD
Valor: R$ 15,00
(o cento) + Frete

‘Orações e Odes 
Amorosas’

São orações
retiradas das

Mensagens AVVD
Valor: R$ 25,00
(Frete incluso) 

‘O meu fruto é o teu
testemunho’

Testemunhos de pessoas
que tiveram suas vidas

transformadas pela Obra
AVVD

 + FreteValor: R$ 10,00

Capela AVVD em papelão
 - 10 unidadesValor: R$ 30,00

(Frete incluso)

 + Frete1 livro: R$ 10,00
 + FreteKit 5 livros: R$ 40,00
 + FreteKit 10 livros: R$ 70,00

Livro PROFECIAS 
nas Mensagens
de A Verdadeira 
Vida em Deus

Valor:

VENDAS:
E-MAIL: contato@avvdbrasil.org.br

FONE: (61) 9 8226-5222
VENDAS ONLINE

www.avvdbrasil.org.br

Um Convite para Você
Conhecer e divulgar a AVVD.

Valor: R$ 5,00 + Frete
Preço Promocional:

- kit 5un.: R$ 35,00 (Frete Incluso)
- kit 12un.: R$ 70,00 (Frete Incluso)

Quantidades Maiores: 
R$ 3,00 (a unidade) + Frete (PAC)

Adora-Me e Ama-Me
Em Minha Santa Eucaristia

Oração e adoração a Jesus com
as Mensagens de AVVD.

Valor: R$ 15,00 + Frete

Lançamento - 2ª Edição

Feliz Natal! 
Ele está no meio de nós.

Salve 2023!
(AVVD-27 de dezembro de 2011)

ʺo Amor te ama;
permanece na Minha Luz e
põe tua esperança em Mim; icʺ


