
Perto de mim sentireis meu Amor, minha Paz, e a harmonia do Céu que tenho com meus 
Adas pode ser vossa também, se vos aproximardes de mim; um amor que sois 

incapazes de compreender na Terra; vinde e Eu vos mostrarei, se quiserdes, o que 
significa Verdadeira Vida em Deus; em verdade vos digo que qualquer um que viva no 

Amor, vive em mim, vosso Deus, e Eu vivo nele; amo-vos todos com amor eterno, 

(AWD 2 outubro 1989) 



notícias Internacionais 

OS SIORIS 
em A Verdadeira Vida em Deus 

M uitas pessoas no mundo todo 
tiveram experiências de caráter 
sobrenatural associadas a 

reuniões e vídeos de Vassula. O Pai , um 
dia, disse a Vassula : Meu Filho aparecerá 
em teu lugar, revelando-Se à tua 
sociedade; (AVVD-TLIG 18 out 1994). 

Os sinais são dados para nos lembrar de 
Sua Presença entre nós, encorajando-nos. 

No Canadá, em 2006, em uma reunião em Edmonton - o Rosto 
de Jesus aparece na árvore, durante a palestra de Vassula . Todas 
as fotos foram tiradas com uma câmera de telefone celular. 

O Senhor diz: "Estou perto de ti, a fim de dar-te sinais para 
quando abrires tua boca e falares em Meu Nome;" (AVVD, 14 
fev 1992); " ... teus discursos virão de Mim e de Minha Boca tuas 
palavras virão; (AVVD, 21 nov 1988). 

Em 18.01.2009, a Santíssima Virgem Maria aparece envolta 
em Luz em frente à Vassula, durante sua palestra para 500 
pessoas em Los Angeles, Califórnia, EUA. Era o dia do aniversário 
de Vassula e o primeiro dia da "Semana de Oração pela Unidade 
Cristã". 

Vassula conta: Pedi a Jesus, na noite anterior, que me mostrasse 
que realmente estaria comigo no dia em que eu testemunhasse 
sobre a unidade da Igreja. 

Pedi-Lhe um sinal (raramente peço sinais), 
mas desta vez pedi. Para mim, este foi o 
sinal. Cristo enviou nossa Mãe Bendita para 
mostrar-se e nos dizer que tudo o que digo 
para a Unidade da Igreja vem de Seu Filho 
Jesus e que a Verdadeira Vida em Deus é 
uma Mensagem Verdadeira. 

Que não escolhi este dom ou pedi por ele, 
mas que Seu Filho Jesus Cristo envia-me 
para transmitir às Igrejas Suas Próprias 

Palavras e o que Ele quer e como Ele quer que seja a Unidade. 
Também foi meu presente de aniversário da parte de Jesus e 
de Maria, esse dia. 

Meu querido irmão ou irmã, você foi tocado pelas Mensagens 
de Jesus? Ajude-nos a divulgá-las. Entre em contato conosco. 
Vassula nos enviou um e-mail, recentemente, dizendo: "O 
mundo precisa desesperadamente ser evangelizado". E sugeriu 
que fôssemos a lugares movimentados e distribuíssemos 
panfletos com Mensagens de Jesus em AVVD. 

Você poderá solicitar os panfletos à Cida, fone: 47 3455-4039; 
ou por email : vendas@awdbrasil.org.br 

O maior presente que poderemos dar a Jesus é trazer uma alma 
para Ele. 

Que Deus abençoe a todos. 

Vassula esteve de 17 a 20 de 
novembro em missão na Inglaterra 

Vassula disse em sua palestra : Deus está Se revelando como nunca antes na História. Em 
Apocalipse 11 , 3-13 está confirmado que estamos vivendo em tempo de Misericórdia e 
Graça e de renovação da criação de Deus. Por este motivo, Deus está enviando o Espírito 
Santo ao mundo inteiro para nos salvar ... No entanto, as pessoas, em sua incredulidade, 
continuam sem se preocupar e sem responder ao chamado de Deus. 
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Paulina Gomes de Oliveira - Contato Nacional Adjunto 
paulínagoo/@gmail.com 



Recentemente, no dia 13 de fevereiro deste ano, Vassula 
recebeu uma Mensagem muito urgente do Senhor. Na 
Mensagem, Jesus diz: ... esta geração é difícil de se dobrar; 

enfraquecidos por seus pecados, eles põem sua confiança em 
Satanás, estabelecendo nele a sua esperança ; ... chegou a hora de 
exercer a Minha Justiça porque o castigo desta geração descrente 
está às tuas portas; (Você poderá ler a Mensagem completa em 
nosso site: http://www.tlig.org'pgmsgtpgml l49.html .) 

E Ele nos dá uma oração para rezarmos, pedindo a Misericórdia 
de Deus Pai (Vassula pede para rezarmos todos os dias, pois é 
urgente.) 

Jesus diz: 

É assim que deves orar: 

'Javé, meu Deus, que minha oração chegue a Vós, 
ouvi nosso grito por misericórdia e socorro, 
perdoai os que não têm fé em Vós, Meu Deus, 
e não confiam nem mesmo em Vosso poder para nos salvar; 
não extingais as luzes de nossos dias 
para que a terra, com isso, não definhe num instante; 

mas, em Vossa Compaixão Paternal, 
tende piedade de nós e perdoai-nos; 
não permitais que o maligno derrame nosso sangue como 
água; 
perdoai nossa culpa, reprimi Vossa ira, 
lembrando-Vos de nossa fraqueza; 
detende Vossos anjos da calamidade, 
dando-nos mais uma chance para nos mostrarmos dignos 
de Vossa Bondade; 
ponho minha confiança em Vós; amém" 

Com que alegria, então, receberei esta oração; esta oração 
que Me fará ceder! ... abençoarei a todos que rezarem com 
sinceridade esta oração; que esta profecia seja ouvida; "o dia e 
a hora pertencem a Mim, vosso Deus". 

Obs. : Vamos juntos, rezar com o coração e Deus Pai terá 

misericórdia deste mundo. 

Temos panfletos com esta oração. Você poderá solicitar a Cida, 

de Joinville. 

Fone 47 3455-4039 ou email: vendas@awdbrasil.org.br 

COOYITE IX RETIRO LATIDO RfflERICROO RYYD 

11R misericórdia, Caminho para a Unidade" A cada dois anos, A Verdadeira Vida em Deus - TLIG nos convida a 
viver momentos memoráveis no Retiro Ibero-americano em algum 
país. Em 2014, foi realizado no México. IXR.cd:ro 

tino Arut>ric1mn 
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Este ano será realizado no Brasil, em Aparecida, São Paulo, de 23 
a 27 de novembro de 2016. 

Não perca esta maravilhosa oportunidade de viver dias de 
encontro com Jesus e com irmãos de vários países, sob a proteção 
de Nossa Senhora Aparecida. Guarde esta data! 

Maiores informações na próxima Revista AWD. 
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\\R unlDRDE DOS e ISTROS 
É OBRA DO ESPÍRITO SRnTO'' 

Caríssimos, a paz! Trago-lhes a continuação da belíssima e 
inspirada palestra sobre a Unidade que Vassula proferiu em 
Roma, por ocasião da X Peregrinação Ecumênica de AVVD. 

Lembro-lhes que em todas as peregrinações Vassula sempre falou e nos 
exortou à Unidade. As próprias peregrinações ecumênicas da AVVD são 
um oásis de Unidade, como a ela própria já nos confidenciou. 

Não nos esqueçamos ainda, dos contínuos esforços que o Papa 
Francisco tem feito para a realização da Unidade. Recente prova disso 
foi o documento assinado em Cuba no encontro histórico do Santo Padre 
com o Patriarca Russo Kirill quando ambos pediram pela união das 
Igrejas. Mas este assunto merece uma matéria exclusiva para 
comentarmos. Fiquem com a continuação da palestra de Vassula. 
Abençoada Leitura. 

Continuação da edição anterior. A Igreja precisa ser consolidada e a 

unidade é a única esperança de consolidação da Igreja. Como está agora, 

diariamente a Igreja está perdendo seu brilho em sua fraqueza, a tal 

ponto que não consegue mais se manter de pé e extrair, por si só, o azeite 

e o óleo curativo da Fonte da Vida que é o Espírito Santo. 

vivendo em uma época em que todo bem é transformado em mal. Os 

cristãos estão incessantemente sendo descristianizados por causa de 

nossa divisão. E agora muitos cristãos estão caindo nas mãos dos 

inimigos e são abatidos como ovelhas no matadouro. 

E, com mais frequência e mais urgência, Cristo diz o seguinte: "provai

vos aos Olhos de vosso Criador dobrando-vos; provai-vos aos Olhos 

de vosso Criador unificando a data da Páscoa; provai-vos a Mim 

partindo o pão juntos; vesti-vos de majestade e esplendor com 

humildade e não com uma aparência exterior de religião e piedade;" 

[AVVD, 25.11.91] 

Como veem, estamos, sem medo algum, transgredindo Sua lei de amor 

diante de Seu Trono. As Escrituras dizem: "Todo aquele que sabe o que 

é o certo a fazer e não o faz comete um pecado." (Tg 4, 17). As 

Escrituras não mentem e não podem ser rejeitadas. 

Além disso, como podemos esperar que a Igreja tenha credibilidade 

Deus nos pede uma mudança interior. Ele não quer nos ouvir dizer: "Ah, aos olhos do mundo quando prega paz, amor, unidade, fraternidade e 

mas somos fiéis e obedecemos à lei da Igreja." Não é suficiente obedecer reconciliação a países que estão massacrando seu povo, quando nós, 

somente à lei da Igreja, disse o Senhor. Ele diz que a nossa rigidez nos ao mesmo tempo, dentro de nossos próprios círculos, estamos 

condena. Muitas vezes falamos da lei, mas não a levamos em nosso massacrando o Corpo de Cristo com nossa divisão que nunca termina? 

coração. Qual é a essência da lei senão o amor? mas nos acostumamos a 

nos concentrar mais na letra da lei e deixamos de viver a essência da lei. 

Sim, conseguimos perseguir o sinal distintivo da fé, que é o amor divino, 

como Cristo disse sobre a virtude do amor, "Nisto todos conhecerão que 

sois meus discípulos, se amardes uns aos outros." E, ainda assim, o amor 

de Cristo O compele a distribuir misericórdia ilimitada sobre nossa 

divisão, esta divisão que trouxe para nós essa aridez e dureza de coração 

devastando a Igreja e causando uma apostasia geral no mundo cristão. 

Esta divisão esvaziou as Igrejas e muitas de nossas catedrais mais 

bonitas foram vendidas para se tornarem restaurantes, hotéis, cafés, 

cassinos, e foram transformadas para que alpinistas escalem suas 

paredes. Você acha que o mundo que está em apostasia se importa? O 

mundo agora, apostatado como está, não tem lugar para Deus porque 

está ocupado com uma espécie de autorrealização, glorificando a si 

mesmo. O mundo de hoje se recusa a dar glória a Deus e estamos 

Nós, da casa real de Cristo, trocamos nossa glória pela vergonha. Deus 

está chamando a todos nós e nos convidando a sermos um, para que o 

mundo creia. (Jo 17, 21 ). Assim, somente quando a Igreja se tornar 

uma é que será curada e irá recuperar sua força. E então será capaz de 

reconciliar o mundo com Deus. Ao mesmo tempo, quando recuperar 

sua força, ela será capaz de derrubar todos os poderes das trevas, que 

obscureceram o mundo, e o domínio do maligno que nos mantém não 

apenas dispersos, mas está brincando conosco e nos jogando como um 

malabarista. 

Por isso, de agora em diante, vamos pôr grinaldas de amor na Cabeça 

de nosso Senhor ao invés de coroá-Lo incessantemente com espinhos. 

Vou concluir dizendo que a unidade virá somente quando todos nós 

começarmos a amar Jesus Cristo de verdade e pusermos em prática 

uma unidade visível e não apenas de palavras. 

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

alessandraavvd@hotmaíl.com 
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R VERDADEIRA VIDA Effl DEUS 
E o ano SROTO DR ffllSERICÓRDIR li 

J á faz um bom tempo que os leitores têm me solicitado 

escrever sobre uma riqueza da Igreja esquecida e às vezes 

incompreendida, para não dizer polêmica : as Indulgências. 

Sabemos que este assunto representa um dos eixos principais da 

controvérsia protestante. Porém, o tempo passou e, a esta altura, 

devemos nos perguntar: esta doutrina ainda subsiste na Igreja? O 

que a Igreja ensina sobre indulgências? O que está por trás deste 

tesouro? O que fazer para obter indulgências? Qual a relação entre 

indulgência, sacramento e sacramentais? 

O nosso espaço é pequeno e, talvez por isso, devemos estender o 

assunto em várias edições, considerando que o Ano Santo da 

Misericórdia nos inspira muitos temas, tão bem expostos e 

relacionados nos demais artigos da revista . Assim , proponho 

fazermos nos próximos números, sob o contexto do Ano Santo da 

Misericórdia, um aprofundamento dessa riqueza . 

Antes de tudo, recorramos à etimologia da palavra: Indulgência 

vem do Latim INDULGENTIA e significa "remissão, apreço, 

concordância" e INDULGERE querdizer "ser bondoso". No n. 22, 

De Misericordiae Vultus, documento oficial do jubileu, o Papa 

Francisco explica: 

"O Jubileu inclui também o referimento à indulgência. Esta, no 

Ano Santo da Misericórdia, adquire uma relevância particular. O 

perdão de Deus para os nossos pecados não conhece limites. Na 

morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus torna evidente este 

Seu amor que chega ao ponto de destruir o pecado dos homens. 

É possível deixar-se reconciliar com Deus através do mistério 

pascal e da mediação da Igreja. Por isso, Deus está sempre 

disponível para o perdão, não Se cansando de oferecê-lo de 

maneira sempre nova e inesperada. No entanto, todos nós 

fazemos experiência do pecado. Sabemos que somos chamados 

à perfeição (cf. Mt 5, 48), mas sentimos fortemente o peso do 

pecado. Ao mesmo tempo em que notamos o poder da graça que 

nos transforma, experimentamos também a força do pecado que 

nos condiciona. Apesar do perdão, carregamos na nossa vida as 

contradições que são consequências dos nossos pecados. No 

sacramento da Reconciliação, Deus perdoa os pecados, que são 

verdadeiramente apagados; mas o cunho negativo que os 

pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos 

permanece. A misericórdia de Deus, porém, é mais forte 

também do que isso. Ela torna-se indulgência do Pai que, 

através da Esposa de Cristo, alcança o pecador perdoado e 

liberta-o de qualquer resíduo das consequências do pecado, 

habilitando-o a agir com caridade, a crescer no amor, em vez 

de recair no pecado." 

Para um bom entendimento, devemos pensar: o que é pena 

eterna e pena temporal? Vejam bem! Quando vamos nos 

confessar, o sacerdote perdoa uma pena eterna , pois, por causa 

dos nossos pecados, nós merecemos o Inferno; então, o 

sacerdote perdoa os nossos pecados e, com isso, nós somos 

salvos. Assim nos explicou o Papa Francisco: [. .. ] Deus perdoa 

os pecados. que são verdadeiramente apagados; mas o cunho 

negativo que os pecados deixaram nos nossos 

comportamentos e pensamentos permanece. 

Isto quer dizer: o pecado torna o nosso coração pior, nosso 
coração não está pronto para entrar no Céu . Se confessarmos e 
morrermos imediatamente após a confissão, nós estaremos 
salvos, mas não santos porque ainda não amamos a Deus de 
todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. 
Então, se morremos nesta situação, vamos para o Purgatório e, 
ali, somos purificados. 

A indulgência é a remissão deste tempo do Purgatório. A 
absolvição sacramental livra a pessoa do Inferno e a 
indulgência livra a pessoa do Purgatório. E o próprio Papa 
explica: "Sabemos que somos chamados à perfeição (cf. Mt 5, 
48), mas sentimos fortemente o peso do pecado . ... A 
misericórdia de Deus, porém, é mais forte também do que 
isso. Ela torna-se indulgência do Pai que, através da Esposa de 
Cristo, alcança o pecador perdoado e liberta-o de qualquer 
resíduo das consequências do pecado". 

Em suma: o perdão dos pecados não resolve o problema dos 
condicionamentos e doenças espirituais do homem, portanto, 
as indulgências são necessárias para que os efeitos do pecado, 
ainda no coração humano, sejam sanados. 

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

Casa da fflãe, Casa do Pão 

"Agora eu entendo porque Jesus pediu as Casas de Maria; 
Ele sabia que chegaríamos a esta situação que hoje vivemos, 
com tantas famílias, tanta gente desempregada sem ter o 
que comer" . A expressão da Nilza, responsável direta pelas 

atividades das Casas de Maria de BH, é a de quem constata 
uma realidade difícil de contemplar - a do desemprego em 

massa, situação que se reflete no aumento vertiginoso de 
necessitados que acorrem às Casas de Maria. Desde quando 
in i ciaram suas ativ idades, em 2003 e 2007, 
respectivamente, as duas Casas de Maria costumavam 
receber, em média, cerca de 500 pessoas por dia, fornecendo 
700 refeições diariamente, mas, no último ano, esse número 
aumentou em quase 50%. 

No entanto, quanto mais pessoas acorrem às Casas de Maria, 
mais Bênçãos derrama a Prodigiosa e Terna Mãe de Deus 
sobre as humildes despensas, fazendo chegar, pelas mãos 
dos doadores, o pão de cada dia. A cada semana nossos olhos 
brilham diante das muitas cestas básicas, pães e biscoitos 
fornecidos por pessoas físicas e empresas que colaboram 
com as Casas de Maria. 

Todo o cuidado de Nossa Senhora com Suas Casas, porém, 
conta também com o nosso trabalho Ela está sempre 
presente, mas nos mostra que é preciso rezar e confiar ainda 
mais na Providência Divina, buscando cada vez mais 
doadores para essa pequena grande Obra do Senhor; pessoas 
que desejem, por meio do acolh imento dos ma is 
necessitados, tornarem-se verdadeiramente Filhos de Deus. 

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

AVVD 

Hora do almoço 
na Casa de 

Maria I. A Mãe 
de Deus serve 

Seus filhos 
sempre com 

fartura. 

6 REVISTA A VERDADEIRA VIDA EM DEUS • ANO 2 • Nº 5 • ABRIL DE 2016 

Famílias inteiras 
acorrem cada 
vez mais às 
Casas de Maria. 
Ali, muitos têm a 
única refeição 
do dia. 

A oração antes da refeição toca os corações de todos. 
A Mãe de Deus alimenta também a esperança e a 
confiança de Seus filhos em Deus. 

Pães, bolos e 
biscoitos doados 
frequentemente 

por uma 
panificadora da 

região enchem os 
olhos e ajudam a 
matar a fome de 
muitas famílias. 



Profecias 

PRPR FRROCISCO E RYYD - li 

N a edição anterior desta revista, lembramos que diversas 

mensagens dadas por Jesus a Vassula com algumas queixas ou 

críticas contra pastores e autoridades da Igreja receberam uma 

confirmação em um discurso do Papa Francisco à Cúria Romana (aliás, 

algo semelhante já havia ocorrido com pronunciamentos do Papa 

Emérito Bento XVI). 

Afirmamos que as "doenças" apontadas pelo Papa não se 

circunscreviam à Cúria, mas tinham um alcance universal : Francisco, no 

mesmo discurso, considerou-a como "um pequeno modelo da Igreja". 

A segunda doença apontada pelo Papa é a do "martalismo" (que vem de 

Marta, a irmã de Lázaro): "da excessiva operosidade: ou seja, daqueles 

que mergulham no trabalho, descuidando, inevitavelmente, da 'melhor 

parte': sentar-se aos pés de Jesus (cf. Lc 10, 38ss). Por isso, Jesus 

chamou seus discípulos a 'descansar um pouco' (Me 6, 31)". 

Agora ouçamos as Mensagens: 

"Meus padres, Meus padres ... todos vós, que sois o reflexo da Minha 

Imagem Divina, permiti que vos lembre, neste fim de ano, que venhais 

a Mim para alcançar o Meu Coração, que é um abismo de Amor, para 

encher o vosso."[ ... ] "E vós, que sois Meus amigos, Meus favorecidos, 

penetrai no Meu Sagrado Coração; penetrai nesta Fornalha de Amor e 

permiti que Eu inflame o vosso coração para que também vós, por vosso 

lado, possais inflamar outros corações." "Filhos do Meu Sagrado 

Coração, nestes dias viveis tempos difíceis, nos quais o Meu Inimigo 

estendeu o seu domínio como um véu. E é justamente por isso que Eu 

venho pedir-vos que redobreis as vossas orações, orações do coração, 

que Me atinjam." (AVVD 29 de novembro de 1989) 

"E como poderei Eu suportar o seu formalismo e falsa humildade, se a 

verdade é que falta neles o Amor? Quantos deles se decidem a adorar

Me? Entre todos eles, qual será o primeiro a dar o exemplo a Meus 

filhos, vindo com o coração cheio de amor por Mim a prostrar-se na 

Minha santa Presença e a adorar-Me em silêncio? Bem-amados, tudo o 

que peço é amor e santidade. Ando à procura do vosso coração." (AVVD 

3 de junho de 1989) 

"Tu te preocupas e te agitas com muitas coisas de que Eu não tenho 

necessidade alguma! Em verdade, hoje, sinto necessidade apenas de 

uma coisa: 

Uma conversa, coração a coração, 

Uma oração sem fim, 

Em adoração, a Meus Pés; 

Unidos, o vosso coração ao Meu; 

Esta é a melhor parte, 

Que não vos será tirada ... " (AVVD 9 de outubro de 1992) 

Voltemos agora ao pronunciamento do Papa Francisco que aponta 

uma terceira enfermidade nos pastores da Igreja: "Há também a 

doença do 'empedernimento' mental e espiritual, ou seja, daqueles 

que possuem um coração de pedra e são de 'dura cerviz' (At 7, 51-

60)[. .. ] "tornando-se 'máquinas de práticas' e não 'homens de Deus' 

[ .. .] Perdem 'os sentimentos de Jesus' (FI 2, 5-11) porque o seu 

coração, com o passar do tempo, endurece e torna-se incapaz de amar 

incondicionalmente ao Pai e ao próximo (Mt 22,34-40)." 

Fica até difícil escolher entre as passagens de AVVD atinentes a esse 

assunto, tantas são elas ... 

"Seu coração endureceu-se; eles procuram a sua glória e não a 

Minha." (AVVD 2 de março de 1988) 

"Ecclesia não estaria em ruínas como está agora porque para que Me 

servem suas formalidades e suas cerimônias quando falta amor? 

pode uma árvore sobreviver sem raiz? a Raiz da Minha Igreja é Amor; 

então, se falta Amor, como pode sobreviver Minha Igreja?" (AVVD 6 

de julho de 1989) 

"Oh, o que tive em troca, Vassula?! pedras, seus corações estão 

petrificados;" (AVVD 1 de dezembro de 1987) 

"espiritualmente, elas estão mortas; elas próprias são desertos e 

quando descobrem uma flor neste vasto deserto que criaram, correm 

para ela e a pisoteiam, destruindo-a,[ ... ] [porque] ela destoa no 

deserto [dessas almas sacerdotais]; elas fazem de tudo para que seu 

deserto continue árido! não encontro nenhuma santidade nelas, 

nenhuma; o que elas têm a Me oferecer?" (AVVD 7 de julho de 1987) 

(Continua) 

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

ANO 2 • Nº 5 • ABRIL DE 2016 • REVISTA A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 7 



Espaço :Jovem AVVD 

Afastai-vos do mundo 

Deus está enviando Seu Espírito Santo a todos nós para nos 
recordar a grandeza de Seu Amor e para pedir que nos 

afastemos do mundo, que tem tudo menos Ele. Jesus tem 
para cada um de nós um lugar no Seu Sagrado Coração, por isso hoje 
Ele nos pede para vivermos Suas Mensagens e unirmos nosso 

coração ao d'Ele. 

O espírito que paira sobre o mundo de hoje é um espírito rebelde, que 

domina o mundo para viver uma vida sem Deus, profanando, assim, 
Seu Santuário, que somos todos nós. 

Mas, o Espírito Santo também sopra em nós para reavivar mesmo o 
pouco que ainda resta e nos trazer de volta à razão. O Espírito Santo 

de Graça sopra sobre nós Seu Amor Apaixonado! 

O Amor nos ama! E nos convida a amá-Lo também e ter sede d'Ele 

como Ele tem de nós. Ele nos pede para acariciá-Lo, permitindo-Lhe 

falar ao nosso coração. 

Deus vem nos lembrar de que não estamos destinados a este mundo, 

mas ao Próprio Reino do Céu, por isso, devemos, sim, renunciar a 
tudo que nos prende ao mundo e buscar as coisas celestes. 

Portanto, deixemos que o Amor seja o principio de nossa vida! 

Deixemos que o Amor seja a raiz! Permitamos ao nosso Pai que nos 
ligue a Ele. Permitamos que Ele toque nossa alma. Lancemo-nos 

nos Braços de Deus! 

Haverá maior alegria do que ser segurado pelas Mãos que nos 

criaram? 

Tenhamos a coragem de colocar nossos ouvidos em Sua Boca, essa 

Boca que soprou a vida em nossas narinas e que do pó da terra nos 
reviveu para conquistar a Terra. 

Deus nos tocou e nos pediu que escutássemos Sua Palavra. 
Precisamos definir nosso coração pelo bem, renunciando às 

iniquidades que mancham nossa alma e, de todo o coração, 
santificarmos o Nome de Deus! 

Se você desfàa conhecer mais e participar da 
Obra de A Verdadeira Vida em Deus, entre em 
contato conosco! 

hs.acioli@hotmail.com 

Herberth Acioli - Responsável pelos grupos de jovens de AVVD no Brasil 
hs.acioli@hotmail.com 

Eco do ECO 

Encontros de Evangelização de R Verdadeira Vida em Deus 

Em uma de suas cartas sobre os grupos de oração e evangelização, 
Vassula nos pede, com insistência, que a evangelização seja 
prioridade em relação às nossas boas obras. 

Vejam logo abaixo o que diz o Papa sobre evangelização e boas obras ... e 
que Deus possa encorajá-los, a todos; e, novamente, obrigada por suas 
orações e obrigada a vocês que trabalham com constância pela Sua 
Mensagem. 

Papa Francisco, durante um discurso para a Assembléia Geral das 
Sociedades Missionárias Pontificais: 

'A missão de evangelizar tem prioridade porque a atividade missionária 
ainda é o maior desafio para a Igreja. Gostaria de achar palavras que 
estimulem uma atitude evangélica mais fervorosa.' 

Ele também disse a elas que a atividade missionária deve levar o auxílio e 
o Evangelho juntos para que seja eficiente e tenha credibilidade. Ele 
recomendou fortemente que resistam à tendência de se tornarem uma 
ONG e simplesmente prestarem auxílio às pessoas pobres. O Papa disse 
que o dinheiro pode ajudar uma missão, mas também pode aruiná-la.'' 

Neste sentido, Vassula também estimulou os grupos de oração a 
trazerem uma testemunha, cerca de uma vez por mês, para 
conseguirmos novas pessoas por meio desta evangelização. Ela disse 

8 REVISTA A VERDADEIRA VIDA EM DEUS • ANO 2 • Nº 5 • ABRIL DE 2016 

que os países que fizeram esta experiência tiveram um bom resultado 
nos encontros em que ela esteve presente, isto é, vieram mais pessoas 
a estes encontros. 

Jesus diz: 

( ... ) "vem, evangeliza com amor, por Amor; conquista almas para 
Mim; deseja-Me, ama-Me e confia em Mim;" _AWD, 18desetembro 
de 1990 

Os encontros de evangelização consistem em eventos promovidos 
pelas pessoas do grupo de oração de uma localidade, reservando um 
local e convidando, de preferência, pessoas que não conhecem ou que 
estão longe de Deus para virem escutar uma testemunha. Para que 
estes encontros sejam realizados com entrada franca e para custear as 
despesas de passagens das testemunhas, Vassula sugere ter um 
cofrinho nos grupos de oração ou doações que podem ser creditadas na 
conta principal da Associação AVVD de cada país. 

Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de evangelizar com amor, 
por AMOR. 

Jane Estela Carlos 
Responsável pela evangelização AVVD no Brasil 

jane.carlosl 8@gmail.com 



TESTEfflUDHO 
No ano 2000, chegou-me às mãos um panfleto com 
a Consagração e as três orações que Jesus pedia 
que rezássemos (26 de janeiro de 1992). Não sei 
de onde veio! 

Eu as rezava eventualmente; e foi aumentando meu 
interesse. Sentia que Jesus me chamava, por elas. 

Em 2005, vim morar próximo à Paróquia Menino 
Deus, aspiração antiga, que veio como uma graça 
Divina. Quando Vassula veio a Porto Alegre, por 
algum motivo não pude ir ao encontro. Lamentei 
profundamente! 

Um paroquiano, depois, me ofereceu de presente a coleção completa, os 12 
volumes deAVVD. Fiquei-lhe grato eternamente. 

Passei a ler. Mais que isso: passei a me relacionar muito mais com Jesus! 
Sinceramente, foi aumentando minha intimidade com Ele! É impressionante! 
Falo com Jesus. Ele responde. 

A Igreja ensina que Jesus realmente fala conosco se Lho permitirmos, dando
Lhe tempo, no silêncio, enquanto dialogamos. 

Ainda estou lendo o 7° volume. Vou devagar. As Mensagens são de tal forma 
profundas e ricas que as leio e reflito várias vezes. Na verdade, alimento-me 
delas. Alimento-me do Sagrado Coração. Penso ter ficado mais cristão, mais 
católico, mais íntimo Dele. Ampliou-se minha visão cristã. Entendo as 
leituras bíblicas muito mais. 

Realmente, sinto o Céu comigo. O Pai, O Filho, o Divino Espírito, a Mãe, os 
Anjos, os Santos. Sinto-me mais dentro da Igreja. Mais compreensivo, mais 
respeitoso, mais amoroso, mais misericordioso, apesar de eu ser um ... nada! 
Sinto-me mais no Coração de Jesus. Eu O convido a vir habitar no meu 
coração! 

Por tudo isto, coloquei-me à disposição Dele e Ele pede: "Difundi as vinhas 
por onde quer que puderdes" (AVVD 07 de julho de 1992). E, mais adiante: 
"Vamos trabalhar juntos. Eu e tu vamos difundir as minhas Mensagens" 
(AWD, 8dejulhode 1992}. 

Eu o faço com prazer e com amor. Ele sabe! E o farei enquanto Ele o desejar. 
Depois, bem, é tudo por conta Dele mesmo! 

O Sempre e o Nunca 

Atalíbio de Oliveira 
Porto Alegre/RS 

Estremeço quando penso no sempre e no nunca. 
O sempre, Senhor, na Vossa graça. O nunca, longe de Vós ... 
Que necessária e terrível reflexão, faz gemer meu coração! 

Penso em mim, nos meus, em toda humanidade embebidos no gozo da 
Trindade ... 

Penso nos meus outra vez, noutro sentido; Se rejeitarem, Senhor, serem 
redimidos ... 

Eis-me, 6 meu Deus, do meu nada suplicante, a implorar para todos, a 
graça santificante. 

Autor: Atalíbio de Oliveira 

Frutos RVYD 

GRUPOS DE ORAÇÕES 
Fiquemos vigilantes, nos colocando na brecha: 

"Tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre 
a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, 
mas não encontrei ninguém." (Ezequiel 22,30). 

"com que alegria, então, receberei esta oração; esta oração que Me fará ceder! 
filha, abençoarei a todos que rezarem com sinceridade esta oração; que esta 
profecia seja ouvida; 'o dia e a hora pertencem a Mim, vosso Deus' · isto é o que 
dirás aos que te perguntarem sobre o dia e a hora da Minha Justiça! O Amor te 
ama;" 

''Javé, meu Deus, que minha oração chegue a Vós, ouvi nosso grito por 
misericórdia e socorro, perdoai os que não têm fé em Vós, Meu Deus, e não 
confiam nem mesmo em Vosso poder para nos salvar; não extingais as luzes de 
nossos dias para que a terra, com isso, não definhe num instante; mas, em 
Vossa Compaixão Paternal, tende piedade de nós e perdoai-nos; não permitais 
que o maligno derrame nosso sangue como água; perdoai nossa culpa, reprimi 
Vossa ira, lembrando-Vos de nossa fraqueza; detende Vossos anjos da 
calamidade, dando-nos mais uma chance para nos mostrarmos dignos de 
Vossa Bondade; ponho minha confiança em Vós; amém" (AVVD, 13 de fevereiro 
de2016) 

TESTEMUNHO DO GRUPO DE ORAÇÃO DOS SAGRADOS CORAÇÕES 
(Tijuca/RJ) 

Manifestação Divina 

Faz alguns anos que, por iniciativa da América, vimos realizando com solenidade, 
em todos os sábados da Quaresma, a Via Sacra, no Colégio dos Santos Anjos, na 
Tijuca, Rio de Janeiro. Uma alameda, circundada de árvores, possui em tamanho 
humano as figuras das 15 estações da Via Sacra de Jesus. 

Depois que o programa foi lançado, seguimos o temário da Via Sacra copiada de 
AVVD, pela amiga Margarida Maria, responsável pelos Grupos de Oração no 
Brasil. 
Os cânticos, acompanhados pelo violão do Bruno, são os mesmos cantados na 
aldeia de xxx, em Portugal, onde a América nasceu. 

A presença Divina: 

Na Bíblia, observamos que, no Calvário, Marcos nos narra que "desde a hora 
sexta à hora nona houve trevas por toda a terra" (Mc.15,33). Nas Mensagens em 
AVVD, Jesus nos diz: "Fortes trovões atordoaram as alturas dos Céus e todos os 
Anjos se prostraram a tremer e Me adoraram em silêncio." (AVVD - 29 de abril de 
1987) 

Só este ano nos apercebemos que, durante todos estes anos de celebração da Via 
Sacra ao ar livre, o Céu se manifesta com nuvens escuras e trovões, como que 
Deus nos mostrando e afirmando que Se faz presente nesta Via Sagrada, tão 
sofrida por Jesus e renovada porcada um de nós, Seus filhos que a celebram. 

Como nos outros sábados, também no de 27/02, logo no início, lá estavam as 
nuvens carregadas, que soltaram um forte trovão. Louvada seja a Manifestação 
Divina! 

Antônio Alexandre - Coordenador 

Aviso Importante: 

Lembramos que estamos cadastrando todos os Grupos de Oração existentes no 
Brasil. Se você reside na Região Norte e tem conhecimento de algum Grupo ou 
deseja iniciar um, por favor, nos informe! Comunique-se conosco para que 
possamos divu lgar o seu Grupo de Oração e testemunhos neste espaço, através 
dos e-mails, gruposawd@gmail.com ou clinicashalom@hotmail.com 

Margarida Maria Couto 
Responsável pelos Grupos de Oração de AVVD no Brasil 

clinicashalom@hotmail.com 



Apelos dos Céus 

Caminhando com 

maria 
"Peço que estejam atentos a fim de não pensarem 

que o Rosário é de pouca importância, como 

dizem os ignorantes e alguns grandes intelectuais 

orgulhosos. Longe de insignificante, o Rosário é 

um tesouro de valor incalculável e inspirado por 

DEUS". (São Luís Maria de Montfort) 

Homem! nascido de uma mulher, honra A Mulher, ornada de sol! 

Homem fraco! Encontra o teu conforto no Seu abraço e nos 

próprios braços que levaram Meu Filho através do deserto, no 

Egito. Honra a Mãe que Me honrou com a Sua benevolência. Com 

efeito, não A terei Eu altamente favorecido? Fiz grandes coisas pela 

Mulher revestida de sol a fim de que, depois desse dia em que o 

Meu Espírito A cobriu, todas as gerações A viessem chamar de 

Bem-aventurada. Vergonha e desonra é a sorte de quem deixou de 

honrá-La. Não sinto prazer algum nos vossos comentários feitos às 

vossas chacotas sobre a Mulher, tão altamente favorecida por 

Mim; e a cada um pagarei Eu Mesmo o que lhe é devido. Humilhai 

o vosso espírito, humilhai-o, e agora ainda mais, e abstende-vos de 

fazer caretas, sempre que se trate de implorar a Sua intercessão. 

Quem de vós diz que Eu A não escutarei? Não intercedeu a Vossa 

Mãe em Caná? Esses sinais foram realizados a fim de que o vosso 

espírito pudesse compreender aquilo que hoje mesmo rejeita2 • 

Esse sinal estava destinado a todas as idades futuras. A Mulher, 

ornada de sol, ornada de Meu Espírito Santo Três Vezes Santo, e 

que enche o mundo, tem a categoria de Mãe de Deus ... (AVVD, 27 

de janeiro de 1996). 

2Deus fala apenas para aqueles que rejeitam a nossa Mãe Bendita e 

para aqueles que A não honram suficientemente. 

Meus irmãos em Cristo Jesus, a Igreja nos proporciona um dos 

maiores tesouros para alívio de nossas almas no purgatório que são 

as indulgências, porém é pouco conhecido porque é pouco 

divulgado, assim como a importância e os benefícios do uso da água 

benta que nos fortalece quando aspergimos sobre nosso corpo e em 

nossa casa. 

Através do Santo Rosário, são concedidas muitas indulgências; a 

oração do Ângelus nos reduz a pena no purgatório se rezarmos com 

frequência. 

Na próxima edição, estarei divulgando as formas de ganharmos 

indulgências através do Rosário e os benefícios que trará para 

nossas almas quando chegarmos diante do julgamento particular. 

Leonardo Cesar Harger 
cesarharger@hotmaí /. com 
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O Espírito Santo nas 

mensagens de RYYD 

Pedi ao Meu Espírito Santo, que é o Doador da Vida, para 
vir a vós e realizar novas maravilhas em vossa alma. 

Estamos vivendo um tempo de Graça e Misericórdia no qual o 
Espírito Santo de Graça está sendo derramado com 
abundância nos corações. Nestes tempos em que o demônio 
está tentando, de todas as maneiras, destruir os filhos de Deus, 
Deus nos oferece o antídoto que é o Seu Espírito Santo. O 
Senhor nos diz: 

Senti necessidade de Meu Espírito, assim como necessitais 
do ar para respirar; 

pedi ao Meu Espírito Santo, que é o Doador da Vida, para 
vir a vós e realizar novas maravilhas em vossa alma ... 
pedi ao Meu Espírito Santo para vos revelar o sentido 
oculto de Minhas parábolas, de Meus provérbios e das 

profecias de vosso tempo; 
uma cidade2não pode ser construída sem fundações3 , pois 
não haveria nela, consolidação para o Meu Espírito Santo; 
vinde aprender: os Novos Céus e a Nova Terra existirão, 

quando Eu estabelecer Meu Trono em vós, e a quem tem 
sede Eu darei gratuitamente água da fonte da Vida;(4) 
permiti a Meu Espírito Santo, então, atrair-vos ao Meu 

Reino e à Vida Eterna; 

(AVVD, 03 de abril de 1995) 

2 Palavra simbólica para 'nós mesmos'. 
3 Significa abandono a Deus, para que Deus seja nosso fundamento. 
4 Ap21 , 6. 

ORAÇÃO 

O Senhor nos diz: 

Rezai frequentemente ao Espírito Santo esta oração: 

Vinde Espírito Santo, vinde através da poderosa intercessão 
do Imaculado Coração de Maria, 

Vossa Amadíssima Esposa; 
amém; 

Com esta oração, Meu Santo Espírito Se apressará e 
descerá sobre vós; rezai para que a efusão de Meu Santo 

Espírito desça sobre vós; 
(AVVD 26 out 1989) 

Cida Garcia - Responsável pelos Eventos AWD 
ma.cídagarcía@gmail.com 



AWD-BRASIL 
EDITflL DE CODVOCRÇÍÍO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA junto com o 

X Encontro Nacional AWD e Reunião Anual da Comissão 

Organizadora 

Período: de 26 a 29.05.2016 

A Associação "A Verdadeira Vida em Deus" -AVVD-Brasil, nos termos 
dos Artigos 8º, 9°, 10º e 11 ° do seu Estatuto, por meio do CONTATO 
NACIONAL, pelo presente edital, CONVOCA todos os seus Associados 
para a Assembleia Geral Extraordinária e convida para o X Encontro 
Nacional AVVD e Reunião Anual da Comissão Organizadora, eventos 
estes a se realizarem no Rio de Janeiro, no endereço Colégio Regina 
Coeli - Casa de Retiros e Espiritualidade - Rua Conde de Bonfim, 
1305, Tijuca, RJ, conforme programação apresentada a seguir: 

26/05/2016 

27/05/2016 

18h30 1. Santa Missa 
2. Boas vindas, acolhida e oração 
3. Definição da Programação 
4. Reflexão, Missão AVVD 

8h Santa Missa 

9h Assembléia Geral Ordinária e 
Reunião Anual da Comissão 
Organizadora, considerando-se a 
observação da seguinte pauta: 
Aprovação da alteração do 
Estatuto, aprovação do 
Regulamento e eleição da nova 
Comissão Organizadora AVVD, 
Contato Nacional e outros 

27 e 28/05/2016 De 8h às 22h X Encontro Nacional de A 
Verdadeira Vida em Deus. 
Programação à parte 

29/05/2016 De 8h às 13h Tema: «A Misericórdia desce 
sobre vós como orvalho» (AVVD, 
15 Ago. 1988) 

Joanna d'Arc Lima Torres - Contato Nacional de AWD-Brasil 
avvd.br@gmail.com 

EXPEDIENTE I REVISTA DA ASSOCIAÇÃO AVVD BRASIL 

Coordenação 

CRLEDDÁRIO DE EVEDTOS 2016 

ABRIL - MÊS DE EVANGELIZAÇÃO AWD (A pedido de 
Vassula, em março de 2016) 
Todos os leitores AVVD são chamados a evangelizar, conforme 
trecho da carta que Vassula nos enviou: "O mundo precisa, 
desesperadamente, ser evangelizado". Cristo diz: "vai e 
cristianiza uma sociedade descristianizada". Portanto, neste 
mês de abril, vamos fazer um pouquinho mais por Jesus. 
Em Cristo, 
Vassula" 

MAIO - SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS 
CRISTÃOS- HEMISFÉRIO SUL 
DATA: 8 a 15 de maio 
LOCAL: em todo o Brasil 
Será realizada entre os dias 8 a 15 de maio a celebração da 
Semana de Oração, diálogo e unidade entre cristãos e cristãs 
(ecumênica) e terá como tema: Chamados e chamadas a 
proclamar os altos feitos do Senhor (1 Pe 2,9) 

MAIO - X ENCONTRO NACIONAL -AWD 
(ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA e REUNIÃO ANUAL DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA) 
DATA: 26 a 29 de maio- quinta, sexta, sábado e domingo 
LOCAL: Colégio Regina Coeli 
CIDADE: Rio de Janeiro- RJ 
TEMA: "Sua Misericórdia desce sobre vós como orvalho e, 
como flores, desabrochareis para absorver Sua Luz." (AVVD-15 
de agosto de 1988) 

JUNHO-RETIRO ESPIRITUAL REGIONAL- MINAS GERAIS 
DATA: 17 a 19 de junho 
LOCAL: Santuário Nossa Senhora de Fátima 
CIDADE: Poços de Caldas, MG 
TEMA: "Desperta, tu que dormes, Cristo te Iluminará". (Efésios 
5,14). 

NOVEMBRO - 23 A 27: IX RETIRO LATINO-AMERICANO 
AWD 
DATA: 23 a 27 de novembro 
LOCAL: Aparecida, SP 
TEMA: A Misericórdia: Caminho para a Unidade. 

ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS - BRASIL 

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

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

Site oficial: 

Edições trimestrais. Assinatura: R$ 50,00 por ano. ASSOCIADOS, ASSINANTES E DOAÇÕES 
AWD-BMs: Conta Associação AWD-Brasil - Fundão: Banco do Brasil, Agência 1004-9, 
CC/314159-4. CNPJ 20.087.868/0001-88. Tiragem: 1.500 exemplares. Endereço: Rua Coelho 
Neto, 159 - Bairro Saguaçú, Caixa Postal 6233 - CEP 89221 -972 JOINVILLE-SC. Telefones: (47) 
3435-3660/ (47) 9913-2633. Cadastro de assinantes: associados@awdbrasil.org.br 

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

www.tlig.org (inglês) 1 www.tlig.org/pg.html (português) 
Site Brasil: www.awdbrasil.org. br 
Visite a nossa radio: www.tligradio.org/pt 
Novo e-mail da Rádio TLIG nacional: portuguese@tligradio.org 
Veja vídeos de Vassula:www.tligvideo.org 
Site em Defesa de Vassula: www.defending-vassula.org 

Você já assinou o abaixo assinado pela Unidade da Data da Páscoa? 
www.onedate.org 
http://www.facebook.com/onechristonedate 
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Livraria Pedidos através dos contatos especificados abaixo de cada produto ou com Cida Garcia através do e-mail: vendas@avvdbrasil.org.br 

LIVRO ÚNICO 
"A Verdadeira Vida 
em Deus" 
Contendo todas as 
Mensagens de Jesus 

A VERDADEIRA VIDA EM 
DEUS - Encontros com Jesus 
Temos ainda em estoque 
alguns dos volumes seriados: 
o Ili e do VII ao XI. Aproveite 
para adquiri-los e divulgar a 
obra. 

----
R$ 100,00 
(Frete: incluso) 

R$ 15,00 'O Meu Fruto é o teu tes
temunho' 

Vendas: 
Beneval - benevalrosa@hotmail.com Fone (47} 3423-3280 / (47) 9610-3232 
Endereço: Rua Ministro Calógeras 390, Ap. 306. CEP 89201-490, Joinville-SC 
Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 1498-2, CC 6699-0, em nome 
de José Beneval Rosa. 

Llvrurla Virtual: www.avvdbrasil.org.br 
Pagamento com Cartão de Crédito parcelado 
Valor (Livro Único): 115,00 (valor diferenciado 
devido a taxas de administração do Pag Seguro). 
Frete: Incluso 

São belos testemunhos de vários 
leitores do Brasil, que tiveram su
as vidas transformadas após le
rem as mensagens de Jesus. 

R$ 20,00 (Frete: incluso) 

Vendas: vendas@avvdbrasil.org.br 

PAOFLETOS especiais para quem deseja divulgar a Obra AWD. 

Panfleto com a Oração 
de Cura e Libertação 
ensinada por Jesus e 
as 3 Orações. 

Panfleto com trechos 
das Mensagens sobre 
o aborto e a oração 
ensinada por Jesus em 
13.02.2016 

DVD ENTREVISTA COM VASSULA LEGENDADO 

Volume 1 

1 - Como tudo começou 
2 - Meu encontro com Deus Pai 
3 - Intimidade com Jesus 
4 - Renovação no Espírito Santo 

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

Vendas: Cida - vendas@avvdbrasil.org.br R$ 1 0,00 + Frete (100 un.) R$ 5,00 cada DVD+ Frete Vendas: Cida - vendas@avvdbrasil.org.br 

OUTROS ffiATERIAIS: 

VALDRES DOS UVROS 
JÁ com FRETE lílCLUÍDO. 

Pôster Sagrada Face 35x40cm - R$ 2,00 cada (mín. 5 un.) 
Esclarecimentos da Sagrada Congregação - R$ 5,00 cada 
Manual 'É Hora de Evangelizar' - R$ 15,00 
Livro 'Orações e Odes Amorosas' - R$ 25,00 

Vencimento fJ. BANCO DO BRASIL 1 Na Apresentação 

Sacado 

ASSOCIADOS 
Cedente 

ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS· BRASIL 
Endereço do Cedente 

SGAS 910, CJ B, BL D, SALAS 205 E 207 - MIX PARK SUL 

70390-100 - BRASILIA - DF - CNPJ: 20.087.868/0001-88 

Agência / Código Cedente 1 Nosso Número I Nº do Documento 1 Valor do Documento 

01004 - 9 / 314159-4 26621260000000006 20160101 20,00 

Novena ao Espírito Santo - R$ 10,00 
Via-Sacra - R$ 10,00 
Livreto com Orientações para os Grupos de Oração AWD 
(Edição Internacional} - R$ 5,00 

desloque aqui 

00190.00009 02662.126008 00000.006189 1 00000000002000 

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO 

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado 
do recibo de pagamento emitido pelo Banco. 
Recebimento através do cheque n.Q do Banco .Essa 
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado 

fJ. BANCO DO BRASIL 1001-9 I 00190.00009 02662.126008 00000.006189 1 00000000002000 
Local do Pagamento Vencimento 
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Na Apresentação 

1 Cedente 

ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS - BRASIL 1 Agência I Código Cedente 
_ 01004-9 / 314159-4 

1 Data do documento 

21 /10/2015 

1 Carteira 
18 / 19 

Nº Documento 

20160101 

1 Espéci~$ 1 Quantidade 

Espécie doe. Aceite 

RC N 
x Valor 

Data Proc. 

21/10/2015 

Nosso Número 

26621260000000006 1 (=)Valor do Documento 
20,00 

Instruções de responsabilidade do cedente 1 (-) Desconto! Abatimento 

Prezado(a) associado(a), preencha o campo "Sacado" com os seus dados (nome, endereço e CPF). O _ 
~ valor mínimo sugerido para doação é de R$20,00, devido aos custos de processamento, mas se quiser 1 (-) Outras Deduções 

~ doar um valor acima do valor sugerido, preencha o campo "Outros Acréscimos" com o valor adicional. _ 
ri. Informe o valor total a ser doado no campo "Valor Cobrado". Se desejar que sua doação seja 1 (+) Juros I Multa 

i identificada na associação, envie o comprovante de pagamento digitalizado para awd.br@gmail.com _ 

~ ~~~~:;~~~~. ~i~t~:~:r~~:::i~~,s6:~:~~:;:I :;;~~j~~~i:/;~,ªi:~~~~~~ ~9~2~eus - Brasil, Rua (5~1 ._ ~(+~)~O~ut_ro~s ~Ac- re_· s~ci_m_os _______ _ 
·~ (=) Valor Cobrado 

Obrigado pela sua doação! Deus seja sua recompensa! Colaboração espontllnea 

Sacado: 

Sacador/ Avalista: 

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação 

X 
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