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ORAÇÃO PELA DIFUSÃO DE “A VERDADEIRA VIDA EM 
DEUS” - AVVD 

 

Javé, nosso Pai Celeste, em vossa Misericórdia e 
Poder, protegei Vassula e todos os que trabalham, em 

obediência à Vossa Vontade, na divulgação das 
mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus.” Livrai-
nos, ó Senhor, de todo ataque espiritual, mental ou 

físico do Maligno e infundi em nós vosso Santo 
Espírito, a fim de que estas preciosas mensagens 
sejam difundidas por toda parte e se enraízem nos 

corações de vossos filhos. Isto vos suplicamos unidos 
ao vosso Filho e ao Espírito Santo, e por intercessão 

de Maria, nossa Mãe bendita. Amém. 
 

ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO 

 
Pai do Céu, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, 

combatemos todos os  espírito malignos que atacam a 
Vassula e os leitores da Verdadeira Vida em Deus. Em 
Teu nome, rogamos contra todas as maldições, todo 

ódio, todas as más intenções. Em Teu nome, 
rechaçamos todos os maus espíritos e rogamos que o 
Precioso Sangue de Jesus Cristo cubra e proteja a 

Vassula e todos os que trabalham com ela. Rogamos a 
Maria, Mãe da Igreja e Rainha dos Anjos, que guarde e 

proteja a Vassula em sua missão durante suas viagens. 
Amém. 

 

ORAÇÃO DE CURA  
(Vassula no Retiro Internacional, em Rodes /2012) 

 

Senhor, contemplai-me com olhos de misericórdia, 
que Vosso Espírito de cura repouse sobre mim. Foi por 
Vosso poder que fui criada, pois criastes-me do nada. 

Enchei-me do poder curativo do Vosso Espírito. Que 
Vossos poderes vivificantes fluam em cada célula do 

meu corpo e nas profundezas da minha alma. 
Restaurai o que está em pedaços. Expulsai  tudo o que 
não deveria estar dentro de mim.Reconstruí o que 

está despedaçado; restaurai minha força para o 
serviço em Vosso Reino.Tocai minha mente com 

Vossa Sabedoria para que minha boca proclame 
sempre o Vosso louvor. Ensinai-me a conduzir outros 
a Vós, na minha pobreza e ajudai-me a conduzir 

outros a Vós com meu exemplo. Amorosíssimo 
Coração de Jesus, trazei saúde para meu corpo e meu 
espírito, para que eu possa servir-Vos com todas as 

minhas forças. Amém  
 

 
 
 

 
ORAÇÃO DE CURA E LIBERTAÇÃO 

 
“Senhor, Vós me 
suportastes durante todos 

estes anos, com os meus 
pecados. No entanto, 
tivestes piedade de mim. 

Desencaminhei-me em 
todos os sentidos, mas 

agora não mais pecarei. 
Tenho-Vos ofendido e sido 
injusto; não mais serei 

assim.Renuncio ao pecado, 
renuncio ao demônio, 

renuncio à iniquidade que é contrário à Vossa 
Santidade.Suplico-vos, Senhor, que me liberteis de 
todo o mal. Vinde, Jesus, agora, vinde habitar em meu 

coração! Perdoai-me, Senhor, e permiti que eu 
repouse em Vós, porque sois meu Escudo, meu 
Rochedo e minha  Luz, e em Vós confio. De hoje em 

diante eu Vos bendirei, Senhor, a todo momento. 
Repudio o mal e todos os outros deuses e ídolos, 

porque sois Excelso sobre a terra inteira, 
transcendendo em muito a todos os outros 
deuses.Com Vosso Braço poderoso, livrai-me da 

doença, livrai-me de me tornar um prisioneiro, livrai-
me da perturbação e subjugai meu inimigo, o 
demônio. Vinde depressa em meu socorro, ó 

Salvador!”Amém. (13.11. 2006 AVVD) 
 

ORAÇÃO PELO MUNDO 
 

“Terno Pai, não lanceis Vossa ira sobre esta geração, 

para que ela não pereça completamente; Não lanceis 
aflição e angústia sobre Vosso rebanho,Visto que as 
águas secarão e a natureza definhará;Tudo sucumbirá 

à Vossa ira, sem deixar vestígios; O calor de Vosso 
Sopro incendiará a terra, transformando-a numa 

desolação! Desde o horizonte um astro será visto; A 
noite será devastada e cinzas cairão como a neve no 
inverno, Cobrindo Vosso povo como sombras; Tende 

Misericórdia de Nós, Deus, e não nos julgueis 
severamente; Lembrai-Vos dos corações que se 

alegram em Vós e Vós neles! Lembrai-Vos de Vossos 
fiéis e não deixeis que Vossa Mão caia com força 
sobre nós, mas, antes, em Vossa Misericórdia, erguei-

nos e ponde Vossos preceitos em cada 
coração.Amém.” (28.11.2009 AVVD) 
 

ORAÇÕES - AVVD 
REUNIÃO 
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ORAÇÃO AO PAI 
 

Eterno Pai,  que o Vosso Nome seja santificado, 
conhecer-Vos é Vida eterna, conhecer-Vos é conhecer 
a Verdade, Pai de toda a Sabedoria, santificai-me com 

o Vosso Espírito Santo, a fim de que o meu coração, 
cheio de Sabedoria, possa proferir estas palavras: 
Único e Perfeito Fonte de sublime Amor, a Vossa 

Majestade arrebata o meu coração, a fim de que Vos 
louve noite e dia. Fonte de mirra e aloés, perfumai a 

minha infeliz alma, a fim de que, ao encontrar o Meu 
Rei e Vosso Filho Predileto, Ele não vire os Seus Olhos 
para longe de mim. Conhecer-Vos é estar na Vossa 

Luz, essa Luz que me irá mostrar o Caminho e me 
levará a seguir as pegadas do Vosso Filho Predileto. 
Fonte de Água Viva, vinde, Vinde e mergulhai-me, a 

mim, Vossa filha, na Vossa corrente que flui, 
abundantemente, do Vosso Santuário. Ó Deus! Amo-

Vos até às lágrimas!  Fazei que a minha alma, infeliz, 
suspire por tudo aquilo que é santo. Fazei que a 
minha alma saboreie a Vossa Ternura. Javé! Vós sois o 

meu Deus; eu louvo o Vosso Nome, porque Vós 
dirigistes o Vosso Olhar para minha infeliz alma e a 
enchestes do esplendor da Vossa Glória. O meu 

coração canta-Vos, a Vós, ó Pai; que o meu espírito 
exulte no Vosso Espírito. Ó Deus, meu Pai! Permiti à 

minha alma que morra nos Vossos Braços amorosos, 
gravando agora mesmo o Vosso Selo no meu coração, 
de modo que o meu amor por Vós seja mais forte que 

a própria morte. Amém. (02.03.1993 AVVD) 
 

ORAÇÃO A JESUS 
 

Senhor dos Céus, santificai a minha alma Vossa 

morada, a fim de que Vós, meu Rei, sejais glorificado; 
coroai a minha alma de santidade, a fim de que, na 
Vossa Divindade, eu possa ser herdeira do Vosso 

Reino e da Vossa Glória. Prometo dar a minha vida 
pelos meus irmãos e minhas irmãs, e ser uma parte do 

Vosso Plano de Salvação. Criador, eu sou Vossa, Jesus 
Cristo, eu sou Vossa, Espírito Santo, eu sou Vossa. 
Amém. A tua morada é em Nós, Santíssima Trindade. 

Eclésia reviverá. (10.07.1994 AVVD) 
 

INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

 
 “Espírito Santo, Doador da Vida, Espírito Santo, Três 

Vezes Santo, concedei que também nós possamos 
crescer no amor, para conhecer Deus e obter o Seu 
Reino. Espírito de Piedade, fazei-nos morrer para 

nossos princípios, fazei-nos morrer para nossa 
parcialidade, nossa tibieza, nossa letargia e nossas 
ambições. Vinde e reavivai-nos na Vossa 

Pureza.Doador do fruto da Árvore da Vida, alegria  

Eterna, (...) Cintilação de nossa alma, dai-nos a 
piedade de Vossos Santos para conservar santas as 

Vossas Leis e, benignamente, mostrai-Vos à nossa 
alma miserável, para nos lembrar que a 

incorruptibilidade nos levará para junto do Deus 
Trinitário, Todo-Poderoso e Santíssimo, de modo que 
nada de impuro possa introduzir-se em nós. Amém.” 
(19.06.95 AVVD) 

 
ORAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE 

 
"Ó Adorável Trindade! Mantende os nossos olhos 
seduzidos pelo Único Coração e fornecei à nossa alma 

o que lhe falta; Ungi-nos, ó Santa e Divina Trindade, 
derramando o Vosso óleo em nós, a fim de que 

permaneçamos indissoluvelmente unidos a Vós na 
Vossa Vontade, e preparai-nos para o Vosso glorioso 
Reino, com Reinado, na terra, em que a Vossa 

Vontade venha a ser a essência da nossa vida 
quotidiana e o emblema, nas nossas frontes, e o 
Amor, a bandeira por cima das nossas cabeças". 
(25.02.1998 AVVD)  
 

ORAÇÃO À NOSSA SENHORA 
 

Ó Virgem Real, inseparavelmente unida ao Coração de 

Jesus, Eu Vos ofereço todos os pecadores do mundo 
que ofenderam o Vosso Filho no Santíssimo 
Sacramento; possam eles, os que O ofendem, ser 

perdoados por Deus através da Vossa Inocência, da 
Vossa Beatitude e do Vosso Dulcíssimo Coração que é 

o mais Santo Sacrário de Deus. Amém. (09.04.1998 AVVD)  
 

 

QUE OS MEUS OUTROS HÓSPEDES, QUE EU 
ABENÇOO, LEIAM TAMBÉM ESTA ORAÇÃO: 

 

Bendito seja o Vosso Nome, ó Vós que escutais a 
minha oração! Bendito sejais Vós, meu Senhor, Vós 

que retirastes a minha alma do abismo; das alturas, 
Vós olhastes-me e humilhastes a minha alma; bendita 
seja a Vossa Benevolência que me atraiu ao Vosso 

Coração para me salvar e me libertar; ó Deus, Vós sois 
a minha salvação, minha riqueza, minha vista e minha 
vida; Vós que diariamente encantais a minha alma e 

rejubilais meu coração com a Vossa Presença, permiti-
me que me aproveite da Vossa Presença: paz, 

integridade, amor e um espírito de perdão; com amor, 
que cada fibra do meu coração proclame a Vossa 
Glória; agora que sou Vossa hóspede, de passagem 

pelo Vosso país, escutai a minha oração e respondei-
me; Amém. (29.05.1995 AVVD) 

 


