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Vassula Rydén não é responsável por erros ou divergências que esta 
publicação possa conter, com relação aos cadernos originais de 
A Verdadeira Vida em Deus. Para uma citação precisa, consulte o 
texto manuscrito original (dia, mês e ano), especificado ao 
final de cada trecho. 

 

Jesus diz: “todas essas Mensagens vêm do alto e são 
inspiradas por Mim; elas podem, com proveito, ser usadas 
como ensinamento e para refutar o erro; elas podem ser 
usadas para guiar a Igreja à Unidade e guiar a vida das 
pessoas e ensiná-las a ser santas; elas te são dadas para uma 
melhor explicação1 da Revelação2 que vos foi dada; elas são 
uma fonte inesgotável de graças surpreendentes para todos 
vós a fim de vos renovar; 

[...] oferecendo graças aos Meus escolhidos para benefício de 
Meu povo, para benefício de Minha Igreja, e, ao mesmo 
tempo, para a alegria eterna que essas almas escolhidas 
obterão de Mim, no Céu;” (AVVD-30 de julho de 1999). 
______________________ 
[1] Ouvi, ao mesmo tempo, compreensão. [2] A Santa Bíblia. 

 

TLIG, True Life in God, La Vraie Vie en Dieu, Wahres Leben in Gott, 
La Verdadera Vida en Dios, A Verdadeira Vida em Deus, e Vassula 
são marcas registradas, propriedade da Fundação A VERDADEIRA 
VIDA EM DEUS. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O Magistério da Igreja, com toda a sua autoridade, ensina a 
necessidade de revelações privadas. O Catecismo da Igreja Católica 
(CIC), ao tratar da Revelação Divina, na qual Deus dá "a conhecer o 
mistério de sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de 
Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo, e se 
tornam participantes da natureza divina" (CIC §51), insiste na 
pedagogia divina do "projeto" benevolente de Deus "que se 
comunica gradualmente com o homem, prepara-o, por etapas, 
para receber a Revelação sobrenatural que faz de si próprio e que 
vai culminar na Pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus 
Cristo” (CIC §53)". 

O Catecismo da Igreja Católica (CIC) proclama que a 
autocomunicação de Deus, iniciada no Antigo Testamento, chegou 
ao seu remate definitivo em Jesus, como o Cristo, havendo, assim, 
pronunciado Deus a palavra definitiva para a compreensão e realização 
da existência humana. 

"Com Jesus Cristo terminou a revelação pública... No entanto, 
apesar de a Revelação pública já estar completa, ainda não está 
plenamente explicitada. E está reservado à fé cristã apreender 
gradualmente todo o seu alcance, no decorrer dos séculos" (CIC 
§66). 

"No decurso dos séculos tem havido revelações ditas «privadas», 
algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. 
Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é 
«aperfeiçoar» ou «completar» a Revelação definitiva de Cristo, mas 
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ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da 
história. Guiado pelo Magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe 
discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo 
autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja" (CIC, §67). 

No Evangelho de João, Jesus insiste em proclamar que, aquilo que Ele 
revelou em plenitude, nós não podemos entender plenamente agora, mas 
Ele nos enviará cada dia o Espírito Santo, que nos introduzirá 
gradualmente no conhecimento de toda a verdade. O Espírito não 
revelará nada de novo, mas tomará do que ouviu de Cristo e nos dará a 
conhecer. Não é Revelador, mas Renovador de toda a verdade. Ouçamos 
as próprias palavras de Cristo: 

"Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis 
suportar agora" (Jo 16,12). "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará 
outro Paráclito, para que fique eternamente convosco" (Jo 14,16). 
"Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho 
dito" (Jo 14,26). "Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, 
ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas 
dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me 
glorificará, porque receberá do que é meu, e vo-lo anunciará" (Jo 
16,13-14). 

São Paulo é o hagiógrafo que melhor explica o carisma da 
profecia pela qual o Espírito Santo atualiza na Igreja a Verdade 
revelada por Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, nos versículos 4-
11 do capítulo 12, São Paulo elenca os carismas existentes nessa 
Igreja: "A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito 
comum" (1Cor 12,7). Todo carisma visa o bem comum da Igreja, é 
comunitário. Paulo tem uma predileção pelo carisma da profecia. A 
alguns é dado o carisma da profecia (1 Cor 12,10). O carisma da 
profecia não deve ser confundido com a profecia do Antigo 
Testamento que pertence à "Revelação pública". Na primeira carta 
aos Tessalonicenses, Paulo se refere a certos membros dessa 
comunidade que tinham o dom de profecia e diz: "Não extingais o 
Espírito. Não desprezeis os dons da profecia. mas Examinai tudo: 
abraçai o que é bom" (1 Ts. 5,19-21). 
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São Paulo exorta os coríntios a aspirar o dom da profecia, visto 
que esse dom é o mais útil para a edificação da Igreja. Convém 
notar, porém, que para Paulo, o dom da profecia nunca significa 
dizer coisas novas, nem predizer o futuro. O carisma da profecia tem 
três finalidades: exortar, corrigir e consolar, e, desse modo, 
todos sejam instruídos e encorajados (1Cor. 14, 3.31). 

Critérios relativos ao carisma da profecia 

Deve-se constatar a ausência de desequilíbrio ou de 
desregramento de vida daquele que fala. 

Deve-se constatar também que o ministério da palavra exercido por 
essa pessoa tenha sempre produzido bons efeitos no grupo. É 
importante saber que aquele que fala é uma pessoa de oração e dê 
provas de docilidade à Palavra de Deus em sua vida. 

Critérios relativos à mensagem 

A mensagem não pode conter nada que se oponha à Escritura, ao 
Magistério, à caridade, à paz e à unidade da Igreja. 

Não basta determinar que a mensagem seja verídica, oportuna ou 
apropriada. É preciso que ela atinja o grupo como uma palavra vinda 
do Senhor. Uma palavra vinda do Senhor é eficaz; ela realiza o que 
significa. Se é uma palavra de consolação, consola; se é uma 
palavra de correção, leva ao arrependimento. Se é uma palavra de 
exortação, anima e fortalece a vida eclesial. O sinal mais seguro é 
se a palavra de profecia contribuiu para o crescimento espiritual e a 
maturidade do corpo eclesial. 

 
AS MENSAGENS DE "A VERDADEIRA VIDA EM DEUS" 
E O MINISTÉRIO DE VASSULA RYDÉN 
A Verdadeira Vida em Deus 
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As mensagens contidas nas publicações intituladas "A Verdadeira 
Vida em Deus" são rigorosamente ortodoxas, embora não escritas 
na linguagem cristalizada da teologia dos manuais clássicos, 
baseados nos conceitos unívocos extraídos do "Enchiridion 
Symbolorum", isto é, das definições dogmáticas do Magistério da 
Igreja. 

A linguagem dogmática dos manuais teológicos latinos pós-
tridentinos expressa verdades rigorosas, mas não são expressão cabal 
de toda a verdade. A revelação é mensagem de Deus na linguagem do 
homem. E a nossa linguagem limitada nunca poderá abranger a 
infinitude da verdade. Agostinho dizia: "Deus inventur ut quaeratur 
avidius": “Deus nós o encontramos para buscar com maior avidez 
ainda.” Cada encontro com Deus é ponto de partida para uma busca 
ulterior. Nossas definições dogmáticas são verdadeiras, mas não são a 
verdade exaustiva e infinita. A missão do Espírito é fazer-nos adentrar 
no caminho da verdade. O Papa Bento XVI não se cansa de repetir 
que o Espírito Santo nos surpreende muitas vezes rompendo com seus 
carismas nossos esquemas e estruturas rigorosamente fossilizadas. 
Vassula certamente não usa o "teologuês" da Escolástica. Seu estilo 
é dos primeiros Padres e Escritores Eclesiásticos (Atanásio, 
Orígenes, Crisóstomo, Agostinho). Sua linguagem tem a poesia 
simbólica das grandes doutoras místicas Tereza e Terezinha. 

O ministério de Vassula 
 
O apostolado de Vassula exerce um fascínio semelhante ao de Jesus 
no seu tempo. A entourage de Jesus era composta de pescadores, 
publicanos, guerrilheiros, ladrões como Judas ou fariseus doutores 
da lei, como Paulo. Jesus comia com publicanos, pecadores e 
dialogava com prostitutas e adúlteras. Arrebanhava as multidões com 
a força da sua verdade e seu amor saciava a fome dos pobrezinhos. 

Quem participa dos encontros com a Vassula vivencia o milagre do 
amor que supera as barreiras das raças, línguas, nacionalidades, ritos e 
religiões diversas irmanadas pelo magnetismo da mensagem de 
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Cristo: “…Vinde a mim todos os que sofreis e estais 
sobrecarregados” (Mt 11,28). 

Deus é amor. E o amor é a essência do cristianismo. “O amor é 
paciente. O amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta... não se 
irrita, não guarda rancor... Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta. O amor jamais passará.” (1Cor 13). 

Vassula é a mensageira do Amor. Sua espiritualidade é trinitária, 
eucarística, cristocêntrica, mariana e ecumênica. 

Meditando as mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus”, 
inspirados pelo amor dos corações de Jesus e Maria, estamos trilhando 
o caminho seguro que nos leva à união dos corações e à paz aqui na 
terra e depois à Vida Eterna. 

Acompanho as peregrinações e pregações de Vassula desde a primeira 
vez que veio ao Brasil. Sou testemunha do impacto profundo que essas 
pregações causaram em milhares de pessoas. Quantas conversões, 
renovações espirituais e mudanças de vida essas pregações não 
causaram. Elas foram o caminho da Providência para que numerosas 
pessoas se tornassem discípulos de Jesus, descobrissem o Evangelho e 
aprendessem a rezar. 

Tenho participado também das grandes peregrinações ecumênicas 
pelos países bíblicos seguindo os passos dos Patriarcas, de Moisés, de 
Jesus Cristo, de São Paulo. As celebrações litúrgicas, as orações 
ecumênicas, no berço do cristianismo, nos lugares onde viveram 
Cristo, a Virgem Maria, os Apóstolos e os primeiros discípulos, foram 
para milhares de peregrinos uma experiência decisiva que lhes deu um 
novo sentido às suas vidas. Conhecer os lugares santos, conviver com os 
cristãos orientais, rezar e concelebrar com sacerdotes, bispos e 
Patriarcas da Terra Santa, é um privilégio e uma graça que Deus quis 
nos conceder por intermédio de sua serva fiel, Vassula Rydén. 

Que os corações de Jesus e Maria continuem a abençoá-la e a 
sustentá-la com sua graça. 
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A seleção (sistematização) das Mensagens de “A Verdadeira Vida 
em Deus”, feita por Joanna d'Arc e Celso Torres, é muito oportuna e sua 
leitura atenta levará os leitores a descobrir e a viver a verdadeira vida 
em Deus. 
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2. PREFÁCIO 

 

 

Pediram-me para fazer uma nova apresentação do livro “Adora-Me 
e Ama-Me” em minha Santa Eucaristia, maravilhosa síntese dos 
ESCRITOS ditados a Vassula Rydén, feita por Joanna d’Arc Lima 
Tôrres. 

Relendo minha primeira apresentação, repito o que disse: “Acompanho 
as peregrinações e pregações de Vassula desde a primeira vez que veio ao 
Brasil, há vinte e cinco anos”. Num belo dia, fui convidado a concelebrar 
uma missa no ginásio esportivo do Colégio das Damas, em Recife. Presidia 
à Missa o presidente da CNBB, Dom Marcelo Carvalheira: havia outros 
bispos concelebrando e centenas de fiéis e religiosos. 

Eu estava lendo o Evangelho do dia, Lc 4, 31-37, os possessos de 
Cafarnaum. Na sinagoga estava o possesso, Jesus ordenou ao espírito 
impuro: “sai deste homem”. Nesse momento da leitura, no segundo 
andar da galeria do Colégio das Damas, um homem começou a gritar 
com voz tonitruante: “não saio!”, “não saio!”, A voz abalançou a 
multidão dos fiéis. Parei a leitura do Evangelho. Começaram a cantar 
o Pai-Nosso. O energúmeno silenciou. Dom Marcelo fez a homilia 
apresentando Vassula. Cumprimentei a Vassula, que estava ao lado do 
Altar. Se bem me lembro, ela disse-me que era grega, vivia no Egito, 
casada com um diplomata. Ela falava grego, árabe, inglês e francês. 
Eu conversava com ela em francês e árabe. Então, apareceu o ex-
possesso que, ajoelhando-se aos pés de Vassula, agradeceu o dom da 
libertação. Contou o drama da vida dele. Quando nasceu, seu pai o 
consagrou a Satanás. Sua vida foi um inferno. Sentia-se libertado. 
Vassula deu-lhe um terço. Recomendou que rezasse e estudasse o 
catecismo da Igreja Católica. Foi meu primeiro encontro com Vassula. 
Naquele dia e nos 25 anos subsequentes, sou testemunha do impacto 
profundo que sua pregação e peregrinações que ela promove pelos 
lugares Santos (onde viveram os Patriarcas do Antigo Testamento, 
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Cristo e sua Mãe, os Profetas e Apóstolos, os Evangelistas e Mártires) 
têm causado em milhares de pessoas. Quantas conversões, renovações 
espirituais e mudanças de vidas essas peregrinações e pregações não 
causam! 

As peregrinações, as leituras das mensagens e as pregações de Vassula 
foram o caminho da Providência para que numerosas pessoas se tornassem 
discípulos de Jesus, descobrissem o Evangelho e aprendessem a rezar. 

No começo da Carta ao Hebreus, São Paulo afirma que “Muitas 
vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais, pelos 
Profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do 
Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual, 
também, criou o Universo.” (Hb 1,1-2) 

Os Profetas foram o porta-voz da Palavra revelada no Antigo 
Testamento. Cristo é, pessoalmente, a Palavra do Pai. Ele é a última, 
a plena, a definitiva Revelação. Depois de Cristo não há ulterior 
revelação. Mas hoje ainda há profetas da Igreja. Sua missão não é 
trazer novas revelações, mas atualizar, aplicar, renovar a Divina 
Revelação. Cristo diz: “Eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu 
Pai.” (Jo15,15). “O que eu vos digo, vós não sois capazes de 
compreender agora” (Jo16,12). “Mas vos enviarei o Espírito da 
Verdade, Ele vos guiará em toda a Verdade. Ele não dirá nada de 
novo. Mas tomará do que é Meu para vos anunciar.” (Cf. Jo 16, 13-
14). Essa é a Missão do Profeta, inspirado no Espírito Santo. Haverá 
profetas ainda hoje? Vassula é uma profetisa? Para dar uma resposta, 
vamos meditar e estudar juntos para ver o que nos diz o Novo 
Testamento. 

Para muitas pessoas o profetismo é coisa que pertence ao Antigo 
Testamento. O último profeta seria, então, João Batista. 

No entanto, o Novo Testamento constantemente nos recorda a presença e 
atividades dos profetas. A epístola aos Efésios (2,20) nos ensina que nós 
somos edificados sobre o fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. É claro 
que São Paulo não se refere aqui aos profetas do Antigo Testamento, mas 
aos profetas da própria comunidade cristã. Em todas as comunidades da 
Igreja primitiva, homens reconhecidos como profetas tiveram importante 
papel. 
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No Antigo Testamento, já Moisés afirma expressamente o desejo: 
“Quem me dera que todo o povo do Senhor fosse profeta! Que Javé 
faça descer sobre todos o seu Espírito” (Nm 11,29). 

O profeta Joel profetiza: “Derramarei o meu Espírito sobre todos 
os homens: vossos filhos e vossas filhas profetizarão... até sobre os 
servos e as servas derramarei o meu Espírito nos dias do Messias”.(Jl 
3,1) 

A comunidade primitiva tinha a certeza de que em Jesus de Nazaré e nos 
seus seguidores estavam sendo realizadas todas as promessas e que naquele 
momento irrompia o novo mundo, e que o profetismo estava presente e vivo 
como uma força nova e inaudita. Lucas, no segundo capítulo dos Atos dos 
Apóstolos, descreveu que todos os discípulos de Jesus estavam reunidos 
numa casa quando vem do Céu um ruído e enche toda a casa, línguas de fogo 
descem do alto, pousam sobre cada um. Todos ficam cheios do Espírito 
Santo. Todos começam a falar. 

Pedro pronuncia seu primeiro discurso dirigido ao povo vindo de todos 
os cantos do mundo: 

“Aqui se realiza a palavra do profeta Joel. Nos últimos dias, diz o 
Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a: carne” (At 2, 16-
17). 

Se lermos com atenção o Novo Testamento, encontraremos aí, a 
cada passo, o profetismo cristão neotestamentário. Os Atos dos 
Apóstolos nos informam que Paulo e Barnabé foram encarregados em 
Antioquia, por profetas cristãos, de empreender viagens missionárias, 
e nesse ponto começa a grande missão de Paulo entre os pagãos. Da 
mesma forma, os dois profetas cristãos Barsabás e Silas foram 
escolhidos “delegados entre os irmãos” (At 15,22); assim como o 
profeta Ágabe da Judeia foi ao encontro de Paulo em Cesareia para 
adverti-lo que não fosse a Jerusalém. Logo em seguida são lembradas 
as quatro filhas do evangelista Felipe, todas elas profetisas. Nas 
comunidades para as quais Paulo escreve suas cartas, os profetas 
pertencem sempre à casta de pessoas respeitáveis e o mesmo acontece 
quanto às comunidades do Apocalipse. 

Em todos os casos, na enumeração dos dons espirituais, os profetas são 
sempre citados logo depois dos Apóstolos: nessas listas de dons espirituais, 
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os dons proféticos são vários, que Lucas ainda considera como uma unidade. 
Já na descrição do Pentecostes nos Atos dos Apóstolos, são divididos em 
várias formas de manifestação: há o dom da profecia, o de falar outras 
línguas, o de ensinar, o de operar milagres e assim por diante. Uma grande 
riqueza de vida espontaneamente guiada pelo Espírito nas comunidades 
primitivas. As assembleias litúrgicas eram cheias dessa vida. Devemos ler os 
capítulos 12-14 de 1 Cor para conseguir uma certa ideia dessa vida de 
comunidade cristã primitiva. Os profetas mantêm viva na comunidade a 
espera presente da volta do Senhor, adaptam suas palavras às necessidades e 
preocupações do momento: elogiam e repreendem, advertem, consolam e 
prometem, com a força do Espírito de Deus, do qual são repletos. Por meio 
dos profetas, a comunidade tem conhecimento da vontade concreta de Deus 
em relação ao momento e àquela determinada situação. Os profetas 
formulam livremente a oração, mesmo durante o serviço divino. 

Em 1 Cor 14, Paulo escreve: “Se, enquanto toda a comunidade se 
encontrar reunida num mesmo lugar, todos profetizarem, o 
incrédulo ou o simples ouvinte que entrar há de se sentir arguido por 
todos, julgado por todos; os segredos de seu coração serão 
desvendados; prostrar-se-á o rosto por terra, adorará a Deus e 
proclamará que Deus está realmente no meio de vós!” 

Deve haver profetas ainda, hoje em dia? Sim, deve haver, se aqueles que 
acreditam em Jesus desejam viver na Nova Aliança e ser testemunhas do fim 
dos tempos, que já chegou. 

O essencial para o profetismo é apenas o fato de que existe uma relação 
imediata com Deus, relacionamento que suscita uma mensagem para um 
determinado tempo e uma determinada situação. 

Se olharmos as coisas desta forma, então somos obrigados a classificar 
como proféticos muitos fatos que conhecemos com outra designação. 

Existem muitos santos que, por sua forma de vida ou por sua palavra, 
proclamaram uma mensagem verdadeiramente nova: penso num São 
Francisco de Assis, num São José de Anchieta, numa Santa Terezinha de 
Jesus, numa Santa Tereza de Calcutá. 

Estes santos conduzem sua geração a uma nova interpretação do 
Evangelho. Eles tornam acessível, num modo dado por Deus somente a eles, 
a vontade concreta de Deus, ensinam novamente a temer Sua ameaça e 
desejar Sua promessa. 

Certamente os grandes fundadores das ordens religiosas foram profetas. 
Os profetas são os arautos de Deus, do Deus ardente e apaixonado e, por isso, 
se tornam homens para o entusiasmo. 
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Quanto às ordens religiosas que, nos tempos atuais, se tornaram grandes 
e extensas, devemos perguntar como continuam hoje a representar ainda o 
elemento profético da Igreja. Certamente o profeta é aquele que está ligado 
a Deus, não por um oficio, mas por uma vocação. Não há nada mais distante 
do profetismo do que a juridicidade e a total organização do serviço que não 
deixa espaço para a espontaneidade. Devido ao caráter fortemente jurídico 
de algumas ordens religiosas na época atual, ficou sufocada sua fundamental 
característica profética. No entanto, estas mesmas ordens religiosas que, 
agora depois do Concílio, encontram tantas dificuldades em realizar a 
renovação traçada para a Igreja, foram o berço de muitos homens e mulheres 
que foram a alma do Concílio. Portanto, mesmo em sua forma um tanto 
fossilizada, as antigas ordens trazem ainda dentro delas a capacidade de 
brotar e fazer nascer novamente um vivo carisma profético. 

Depois do Concílio vimos desabrochar uma explosão de carismas 
animados por uma salutar inquietação típica dos profetas. 

O profetismo não está ligado a nenhuma condição de vida. Amós 
cultivava sicômoros. Isaías era de família aristocrática. Ezequiel era 
sacerdote e Hulda era dona de casa. 

Será que não podemos considerar no mesmo nível dos profetas um Papa 
que sabe ler os sinais dos tempos e que teve a coragem dada por Deus de 
abalar todas as Igrejas com um Concílio? 

O mundo inteiro proclamou como profeta um Papa que percorreu todos 
os cantos e recantos da terra renovando o milagre de Pentecostes em todas 
as culturas e extratos sociais; um Papa que inventou a Jornada Mundial da 
Juventude, que é um verdadeiro profetismo planetário. 

Conheci pessoalmente ou participei de atuação de autênticos profetas, um 
Kiko Argüello, uma Chiara Lubich, um Gilberto, um Moisés, um Padre 
Gobbi, um Monsenhor Jonas Abib, uma Vassula Rydén, que estão renovando 
a Igreja de hoje. São autênticos profetas em nosso tempo. 

Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, houve verdadeiros e falsos 
profetas. Hoje também é urgente o discernimento dos espíritos. Nem tudo o 
que hoje se apresenta em nome do Concílio deriva do autêntico profetismo. 

Os verdadeiros profetas do Antigo Testamento muitas vezes não foram 
ouvidos pelos seus contemporâneos. Isaías experimentou uma rejeição e foi 
chamado para endurecer os corações daquele povo. Amós e Jeremias foram 
expulsos oficialmente. 

Também nós devemos ter medo de não dar atenção aos profetas 
autênticos ou sermos enganados por falsos profetas. 

Muitos perguntam se os profetas eram conservadores ou inovadores. Não 
se pode dizer que os profetas tenham sido sempre revolucionários. O grande 
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exegeta N. Lohfink afirma que os profetas são sempre grandes 
conservadores, eles estão numa especial união direta com Deus e recebem a 
missão de conservar o antigo e de mantê-lo em toda a sua verdade. Em Israel, 
os profetas, em suas mensagens, retornam constantemente ao início da 
história da Salvação, eles desenvolvem o pensamento a partir dos eventos do 
êxodo do Egito. Inculcam as obrigações da Aliança divina, fazem alusão aos 
textos sagrados e apelam constantemente para a fidelidade ao passado. 

No entanto, o antigo em suas mãos, justamente por permanecer o antigo, 
torna-se inteiramente novo. Os profetas descobrem aspecto do antigo que 
outros contemporâneos não percebem e que são exatamente aqueles aspectos 
que assumem importância atual. 

Estamos assim, também nós hoje, abertos aos profetas desde que, por 
princípio, não façamos guerra contra tudo que é novo e a qualquer mudança, 
mas que estejamos prontos a deixar-nos inquietos. 

Quando estamos confortavelmente instalados em nossa fé normal e 
prudente, devemos relembrar com clareza que Deus é incompreensível e que 
nossa fé não é a normalidade, mas a insensatez aos olhos do mundo. 

Sem inquietações e reconsiderações não se chega lá aonde Deus faz 
entrar os Profetas. Lemos em Amós: “O leão ruge; quem terá medo?” 
(Am 3,8). 

Devemos estar preparados a ser continuamente inquietados. Precisamos 
ter coragem para o entusiasmo. 

Os profetas não nos deixam tranquilos porque temos a certeza de eles 
terem ouvido Deus falar-lhes. 

Permitam-me abrir um parêntese para apreender como devemos ler 
o livro de Joanna d’Arc, que recolhe literalmente as mais lindas 
orações dos “Escritos” ditados a Vassula. É um livro de orações 
inspiradas pelo Novo Testamento, e orações inspiradas devem ser lidas 
e meditadas sob a Luz do Espírito Santo. Escrevi um livro intitulado: 
“Lectio Divina”. Trata-se da leitura e meditação inspirada da Palavra 
de Deus. Não se trata de um estudo, mas de uma leitura espiritual, isto 
é, leitura feita sob a Luz do Espírito Santo. Jo 16,12: “quando vier o 
Espírito da Verdade Ele vos guiará sobre toda a Verdade.” A Lectio 
Divina ou Leitura Espiritual tem quatro etapas: 

1) Oração inicial: a leitura espiritual não é um momento de estudo, 
mas um momento de comunhão com o Espírito Santo. Por isso, 
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começa sempre com uma oração ou invocação do Espírito Santo para 
criar um clima de oração. 

2) Leitura demorada: dedicar bastante tempo à leitura de cada texto 
inspirado pelo Espírito Santo. Conhecê-lo, saboreá-lo pausadamente. 

3) Meditação: é ruminar a Palavra. Penetrar naquilo que a Palavra nos 
transmite. Extrair o seu suco e experimentá-lo. É um trampolim para 
o encontro com o Senhor. Pedir luzes ao Espírito Santo, “que realiza 
em nós o querer e o executar” (Fl 12,13). 

4) Contemplação: é o momento central da oração. É o Mundo do 
encontro pessoal com o Senhor, onde não há regras. Deus se manifesta 
como e quando quiser. 

5) Oração: é colocar-se aberto para acolher a Palavra de Deus. É a 
atitude da Mãe de Jesus. “Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim 
segunda a Tua Palavra.” (Lc 1, 38) 

Que respondo ao Senhor que me fala em Sua Palavra? Que Lhe 
digo? Que me suscita esta Palavra? Que sinto no coração para dizer ao 
Senhor? Cada um responde de acordo com sua disponibilidade e 
docilidade ao Espírito Santo. 

Para mim, este é um momento adequado para ler no Espírito as 
orações das Mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus”, coligidas 
por Joanna d’Arc. 

Voltemos aos Profetas. 
Há Profetas ainda hoje? 
Quanto à profetisa Vassula, eu a conheço há 25 anos, desde 1994, 

quando eu era bispo auxiliar de Olinda e Recife. O primeiro encontro 
com ela me deixou deslumbrado. Promovi a vinda dela a Brasília, ela 
veio várias vezes. Na terceira vez ela lotou o Ginásio Nilson Nelson. 
O cardeal Arcebispo Dom Falcão, sempre presente e apoiando, leu 
duas vezes todos os escritos de Vassula. Não encontrou um menor 
deslize doutrinal. Ele notou apenas uma expressão que um teólogo 
caturra poderia criticar, quando, falando do Coração de Jesus, Vassula 
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usa a expressão “Papai do Céu”, mas confesso que esse é o nosso modo 
popular de rezar.  Quando eu era criança não sabia rezar. Minhas tias 
e catequistas me convidavam sempre: “Joga um beijo ao Papai do 
Céu”, cada vez que eu passava em frente a uma estátua do Sagrado 
Coração. 

Para mim, e para todos, as peregrinações aos lugares Sagrados da 
Terra Santa eram momentos fortes para a fé. Mas é inesquecível a 
peregrinação que lotou um navio para que, em uma semana, se 
visitasse nas ilhas gregas os lugares onde o apóstolo Paulo viveu, 
evangelizou e escreveu suas cartas. Essa peregrinação, com cerca de 
800 peregrinos, me fez mudar, na minha cabeça, a topografia paulina 
que eu tinha delineado nos vários anos que vivi em Israel e Jerusalém. 

Por meio do dom da profecia que Vassula exercia generosamente 
em benefício de toda Igreja Cristã, essa peregrinação promovida por 
Vassula, propiciando-nos a ocasião para conhecer e amar nossos 
irmãos das várias denominações cristãs do Oriente e do Ocidente, foi 
uma oportunidade ímpar para conhecer e amar fiéis e prelados, 
testemunhas heroicas da fé na terra natal de nosso Divino Mestre e de 
Sua e nossa Mãe, e Mãe de toda cristandade. 

Obrigado, Vassula! Reze pelo Brasil. Reze por todos os membros 
de A Verdadeira Vida em Deus no Brasil. 
 
 
Brasília – DF, 19 de março de 2019. 
+ Dom João Evangelista Martins Terra, S.J. 
Bispo Titular de Bagi 
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3. INTRODUÇÃO 

 

"Adora-Me e Ama-Me em Minha Santa Eucaristia;" 
(AVVD-29 de dezembro de 1989). Esse é o convite que Jesus Cristo 
faz a cada um de nós no maravilhoso Hino de Amor que é a "A 
Verdadeira Vida em Deus" - Encontros com Jesus", escritos de 
Vassula Rydén. 

Nosso Salvador deseja que vivamos na intimidade com Ele, pois 
só Jesus pode nos levar ao Amor do Pai, no Espírito Santo, e fazer-
nos participar da vida da Santíssima Trindade. É essa a finalidade da 
catequese de toda Igreja, no seu sentido mais amplo. 

Jesus diz: "desejei essa proximidade Comigo desde o início 
dos tempos; e, desde toda eternidade, desejei que Me 
amassem e Me adorassem, seu Deus; vem, desejo lembrar-
lhes de como posso manifestar-Me de diferentes modos e em 
almas devotas, revelando Meus segredos, revelando Minha 
Sabedoria;". (AVVD-28 de julho de 1989) 

Atendendo a esse desejo, a proposta da presente obra quer ser 
o fio condutor da adoração a Jesus na Santa Eucaristia, para grupos 
de oração e/ou pessoas em particular. Se não for possível estar 
diante de um altar ou Sacrário, a adoração poderá ser feita em local 
retirado, silencioso, "em espírito e verdade", que permita uma 
resposta agradável ao convite do Deus Amor. 

O essencial é que seja feita com simplicidade de coração: uma 
prece sincera e verdadeira, conversa de coração a Coração. É na 
oração de escuta que o próprio Deus irá instruindo-nos com 
mansidão e ternura, ensinando-nos a caminhar com Ele e a ser 
dóceis ao Espírito Santo. 

O rezar sem cessar, vivendo na presença de Deus continuamente, 
a caridade, o amor ao próximo, a oração pela união do Corpo 
Místico e a unificação das datas da Páscoa dos católicos e dos 
ortodoxos, a adoração à Santa Eucaristia, a intimidade com o 
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Sagrado Coração de Jesus, o evangelizar com amor e para o 
amor, o pagar o mal com o bem, a fidelidade à Mãe Igreja e à 
Tradição, a espiritualidade trinitária, cristocêntrica, eucarística, 
mariana e ecumênica, a união dos dois Sagrados Corações de 
Jesus e Maria são, entre outros, distintivos da espiritualidade 
própria, explicitados na 4ª edição internacional (2018) – 
Orientações para os Encontros Ecumênicos de Oração 
(Grupos de Oração) de "A Verdadeira Vida em Deus". 

O universo das mensagens de "A Verdadeira Vida em Deus" contém 
outros aspectos profundos e merecedores de destaque. Contudo, a 
proposta do presente livro é apenas a oração, meditação, adoração que 
leva à contemplação, em especial diante do Santíssimo Sacramento. 

O Grupo poderá preparar-se, para cada Hora Santa, escolhendo 
antecipadamente entre os temas e orações aqui propostos - que 
pretendem servir, na verdade, para muitas oportunidades e momentos 
de adoração. 

A meditação no livro de "A Verdadeira Vida em Deus" faz parte 
deste roteiro. 

Quando a adoração for feita por Grupos de Oração, os 
participantes se alternarão com o dirigente, nas meditações n° 1, 2 e 
3. 

Para não prejudicar a fluidez da oração é desnecessário ler as 
expressões "Jesus diz", "Nossa Senhora diz", etc. 

Toda vez que o leitor, o adorador, encontrar o nome de Vassula, 
colocar seu próprio nome, conforme o pedido de Jesus e orientações 
dadas por Vassula. 

A origem deste livro: 
O desejo de fazer uma coletânea das belíssimas e profundas 

orações ensinadas por Deus e contidas nas mensagens de "A 
Verdadeira Vida em Deus" já ardia em meu coração há alguns anos. 

Em 2007, durante o IV Encontro de "A Verdadeira Vida em 
Deus" em Belo Horizonte, a Paulina Gomes de Oliveira, 
responsável pela obra no Brasil, convidou-me a preparar um 
livro para ser usado na adoração ao Santíssimo Sacramento, 
utilizando as mensagens de Jesus ditadas à Vassula, aproveitando 
minha experiência em livro anterior que eu já havia organizado. 
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Meu coração alegrou-se muito com este pedido, e comecei a 
meditar, refletir e, sobretudo, a rezar e deixar que o Espírito Santo 
me conduzisse. E o Senhor Jesus, em sua bondade infinita, foi 
colocando as mensagens de forma e ordenação tão claras, que 
minha atitude foi somente acolher, entrar no coração da mensagem, 
adorar Jesus na Santa Eucaristia, em escuta e, principalmente, procurar 
pôr em prática a Sua Santa Vontade. Foi uma experiência profunda 
e preciosa. 

Meu esposo, José Celso L. Tôrres, propôs-se a participar na 
realização das pesquisas, com paciência e amor, na busca dos 
temas-chave e da digitação do livro, cuja elaboração não teria sido 
possível sem essa generosa colaboração. 

As sugestões, correções e estímulos dos parentes e amigos de “A 
Verdadeira Vida em Deus” eram para mim sinais sensíveis da santa 
vontade de Deus. 

Assim, com a anuência de Vassula, o apoio da Associação de "A 
Verdadeira Vida em Deus" e com a profunda e generosa 
apresentação de Dom João Evangelista Terra, primeiro Diretor 
Espiritual de “A Verdadeira Vida em Deus” no Brasil, 
disponibilizamos a todos este simples instrumento, para ajudar a 
adorar com mais profundidade. 

Vamos unir-nos à adoração e a ação de graças da Santa Mãe de 
Deus, confiantes na sua poderosa intercessão junto a seu Filho 
Jesus e ao Deus Uno e Trino. 
 
Brasília, 11 de maio de 2008. 
Solenidade de Pentecostes 
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 
Joanna d'Arc Lima Tôrres 
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NOTA DO AUTOR 
 

 
 
A primeira edição deste livro foi elaborada com base nos livros seriados 

de “A Verdadeira Vida em Deus”, ainda com tradução feita em Portugal. 
Contudo em 2013, a Associação AVVD-BRASIL publicou nova tradução 

em português (do Brasil), juntando as Mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus, desde 1986 até abril de 2003, em um “Livro Único”. 

Esta segunda edição do livro “Adora-Me e Ama-Me em Minha Santa 
Eucaristia” foi atualizada nessa linguagem e compreende a inclusão de 
novos textos, imagens e outros aspectos. 

Neste novo trabalho contamos com a preciosa colaboração de muitos, 
dentre estes, a Januária Pinheiro e a revisão atenta de Lílian Bastos e Geciel 
Costa. 

Deus seja a recompensa de todos! 
E que possamos usufruir deste conteúdo maravilhoso nas nossas 

adorações a Jesus na Santa Eucaristia. 
 
Brasília, 25 de março de 2021. 
Solenidade da Anunciação do Senhor! 
Joanna d'Arc Lima Tôrres 
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4. MOMENTOS DE ADORAÇÃO 

 

 
"ADORA-ME e AMA-ME EM MINHA SANTA EUCARISTIA" 

(AVVD-29 de dezembro de 1989) 

 

"Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de 
adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai 
deseja. Deus é espírito e seus adoradores dev e m  a d o r á - l o  e m  
e s p í r i t o  e  v erdade." (Jo 4,23-24). 

DIRIGENTE - Estamos reunidos em Nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 

TODOS - Amém! 

DIRIGENTE - Jesus diz: "o Pai e Eu queremos adoradores 
verdadeiros, adoradores que adorarão em espírito e 
verdade;" (AVVD-03 de março de 1992). "Eu sou Espírito e desejo 
que Me adoreis em espírito e verdade e não através de obras 
mortas; portanto aprendei a rezar com os vossos corações;" 
(AVVD-10 de janeiro de 1990). 
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4.1. PRIMEIRO MOMENTO 

Oração - Adoração 
 
4.1.1. O Convite 

 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…ó bem-amados, como vos amo! 
por que tantos de vós deixastes de Me adorar? lembro-vos de 
que estou presente nesta Hora Santa; rodeado por Meus 
serafins e querubins, estou em silêncio diante de vós;” 
(AVVD-19 de junho de 1989). 

"…estão vossos pés prontos para caminhar e para virdes 
prostrar-vos na Hora da Adoração, como os primeiros 
pastores vieram adorar-Me em Minha Natividade 
glorificando-Me?" (AVVD-09 de agosto de 1989). 

"…se Eu sou vosso Deus, onde está Minha adoração e Meu 
incenso?" (AVVD-07 de fevereiro de 1991). 

"vinde a Mim como sois, não tenhais medo de Mim; Eu sou 
um Deus Amoroso..." (AVVD-21 de novembro de 1988). 

"...vamos rezar juntos o Pai-Nosso? antes disso, recolhei-vos, 
rezai pausadamente e com vosso coração, deixai essa oração 
alcançar o Pai, meditai no que estais dizendo; rezai, Eu estou 
escutando..." (AVVD-05 de abril de 1989) 

TODOS - "Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso 
Nome, venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade, assim 
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na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-
nos do mal. Amém." (Mt 6,9-13). 

Vosso é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. Amém! 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…pedirei a todos vós para 
aprender a rezar; quando rezardes, rezai com vosso coração, 
preciso de orações que venham de vosso coração, e não de 
vossos lábios; não rezeis apressadamente, recolhei-vos e 
rezai mais devagar olhando para Mim; Eu estou Presente, 
deixai que vossas orações Me alcancem; aprendei a estar em 
constante oração; com isso, não quero dizer que deveis ficar 
ajoelhados horas sem fim, não; mas simplesmente vos 
recordando apenas de Minha Presença, já estareis em 
incessante oração; vossas mentes serão elevadas a Mim; tudo 
o que disserdes, fizerdes ou pensardes será por Mim; 
necessito devoção e fidelidade; amai-Me sem medida e 
desejai-Me; sou vosso Salvador e Consolador, portanto vinde 
a Mim sem hesitar; Eu consolarei todos vós; Eu vos darei 
esperança, portanto não diminuí vossas orações e sacrifícios, 
aumentai-os permanecendo em incessante oração; Eu, o 
Senhor, concluirei Minha Mensagem dando-vos um lema 
para 1989: “Vivei santamente e retribuí o mal com amor; 
amai-vos uns aos outros como Eu vos amo;” Eu sou Paz e 
Amor e abençoo todos vós; " (AVVD-16 de dezembro de 1988). 

 
4.1.2. Invocação ao Espírito Santo 
 

TODOS - Ó Rei Celeste, Advogado, Espírito de Verdade, 
onipresente e em todas as coisas, tesouro dos simples de coração e 
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doador da vida, vinde e armais Vossa Tenda em nós, purificai-nos de 
nossas manchas e que a Vossa santidade salve nossas almas, ó 
Puríssimo. Amém. 

DIRIGENTE - Jesus diz: "permiti então a Meu Espírito Santo 
disciplinar-vos e mostrar-vos que ensinamento sadio é Vida; 
dai lugar a Meu Espírito Santo para que Se enraíze no meio 
de vossa alma e Ele Mesmo Se coloque onde milhares de 
abrolhos e espinhos costumavam estar; Meu Espírito Santo 
será a Árvore da Vida em vós, e Meu Reino, que obtereis por 
Minha generosidade, vos levará a obter a incorruptibilidade 
e a divindade, para terdes a vida eterna;" (AVVD-03 de abril de 
1995). 

"rezai frequentemente ao Espírito Santo esta oração" 

TODOS - "vinde Espírito Santo, vinde através da poderosa 
intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa 
Amadíssima Esposa; amém;" (3X) (AVVD-26 de outubro de 1989). 

DIRIGENTE - "com essa oração, Meu Santo Espírito Se 
apressará e descerá sobre vós; rezai para que a efusão de 
Meu Santo Espírito desça sobre vós;" (AVVD-26 de outubro de 
1989). 

A Bíblia diz: "...vosso Pai celestial dará o Espírito Santo aos que lho 
pedirem." (Lc 11,13). 

TODOS: - "Vosso Espírito Santo é o Sopro da Vida. Ele nos eleva, nos 
revive, e generosamente nos faz penetrar em Vossos mistérios. Vosso 
Espírito Santo nos transforma em tabernáculos vivos e sagrados, um 
Trono para a majestade de Vosso Filho, um reflexo de Vossa Imagem 
e em herdeiros de Vosso Reino. Pai, permiti agora que os céus abram-
se este ano, para que derramem, como nunca antes, Vosso Espírito 
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Santo em nós; assim todos aprenderemos a amar as coisas celestes, 
e, em Vossa Presença, exultaremos.  

Os ossos mortos florescerão e uma vez mais Vos louvarão, adorando-
Vos."  (AVVD-07 de janeiro de 1995). 

DIRIGENTE - "...tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes 
recebido, e ser-vos-á dado. E quando vos puserdes de pé para orar, 
perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que 
também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados." 
(Mc 11,24-25). 

TODOS – Vinde, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus! 
"Porque o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza porque não 
sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito 
mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis." (Rm 8,26). 

 

4.1.3. Arrependimento 

 

DIRIGENTE - "Jesus começou a pregar: Convertei-vos 
porque o Reino dos Céus está próximo." (Mt 4,17).  
"...Arrependei-vos...Salvai-vos do meio desta geração perversa! 
" (At 2, 38 e 40). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "Eu, o Senhor, derramo Meu 
Espírito para preparar-vos, para ensinar-vos, do céu, e 
chamar-vos para o vosso arrependimento e chamar para a 
vossa conversão, Eu sou um Deus de Misericórdia que Se 
inclina até vós nesses dias de Graça para vos salvar; ouvi 
Meus Gritos de angústia, bem-amados, venho para 
despertar-vos; não Me canso de repetir Minhas súplicas, 
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geração ingrata, e Eu continuarei a te repetir Minhas 
súplicas..." (AVVD-10 de abril de 1990). 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "…até o dia de hoje, muitos não 
sentem nem contrição nem medo; desejo dar a todos Minha 
Misericórdia, antes de Minha Justiça, e desejo dar, a cada um, 
um único coração com um espírito de Amor, mas preciso de 
mais almas vítimas, preciso de amor sacrificial;" (AVVD-30 de 
março de 1992). 

MEDITAÇÃO 3 - Jesus diz: "como pode alguém considerar-
se justo enquanto vossos países estão em guerra e em 
chamas! compreendei que Meu Sagrado Coração busca de 
vós: caridade, generosidade, oração, um espírito de 
reconciliação, e que vos ameis uns aos outros como Eu vos 
amei; ouvirei de Vós, vosso grito de rendição e de 
arrependimento?" (AVVD-14 de setembro de 1992). 

DIRIGENTE - Oração de arrependimento e libertação ditada 
por Jesus. 

Eis a oração de exorcismo (para repudiar a Satanás) ditada  
pelo Senhor a Vassula, no dia 13 de novembro de 2006, pedindo 
que nos arrependêssemos diante d'Ele, recitando-a com frequência: 

TODOS - "Senhor, Vós me suportastes todos estes anos com 
meus pecados, e mesmo assim Vos compadecestes de mim. 
Desencaminhei-me em todos os sentidos, mas agora não 
mais pecarei. Tenho-Vos ofendido e sido injusto, mas agora 
não mais pecarei. Renuncio ao pecado, renuncio ao 
Demônio, renuncio à iniquidade que mancha minha alma; 
libertai minha alma de tudo que é contrário a 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-me descansar em Vós, porque 
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sois meu Escudo, meu Redentor e minha Luz, e em Vós confio. 
A partir de hoje, eu Vos bendirei, Senhor, a todo o momento. 
Repudio o mal e todos os outros deuses e ídolos, porque sois 
excelso sobre todo o mundo, transcendendo em muito a 
todos os demais deuses. Com Vosso braço poderoso, livrai-
me da doença, livrai-me de me tornar um prisioneiro, livrai-
me das perturbações e subjugai meu inimigo, o Demônio. 
Vinde depressa em meu socorro, ó Salvador! Amém." 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…vinde agora e arrependei! o fruto 
do arrependimento é o Amor; por isso, vinde agora e 
aprendei a ser generosos em vosso amor pelo Pai Celeste; 
aprendei a amar não somente vosso próximo, mas também 
aqueles que considerais como vossos inimigos; se fordes 
misericordiosos com eles, vosso Pai do Céu também vos 
mostrará misericórdia; em Minha Casa só tenho amor;" 
(AVVD-12 de abril de 1995). 

"…volta a Mim e, de novo, corrige teu coração; arrepende-
te e reconhece teu pecado na Presença de Meu Pai e Eu 
responderei ao teu grito de arrependimento;" (AVVD-25 de 
novembro de 1994). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…vinde a Mim como sois; não 
espereis ser santos para vir a Mim; vinde a Mim como sois, e 
Eu perdoarei vossos pecados e purificarei vossa alma; em 
seguida, Eu vos revestirei com Minha Divindade, por amor ao 
Meu Santo Nome, a fim de vos preparar para nossas Núpcias 
espirituais; Eu, o Senhor, quero desposar-te em Minha Glória 
e fazer-te inteiramente Minha, geração; pretendo fazer-te 
encontrar o Caminho e guiar teus pés para longe de veredas 
tortuosas;" (AVVD-12 de setembro de 1990). 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "…bons e maus, de modo idêntico, 
necessitam de arrependimento; os bons por não fazerem 
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exatamente Minha Vontade e por não rezarem da maneira 
correta7 - muitos deles aproximam-se de Mim apenas com 
palavras; os maus, por cometerem pecados mortais por causa 
da dureza do coração e de sua indiferença com relação a Mim 
e a Minha Lei;" (AVVD-31 de dezembro de 2000). 
_________ 
[7] Quando uma alma não é humilde, o pedido feito na oração não será ouvido. Quanto mais 
humilde foi a alma, mais facilmente atrairá a atenção de Deus para ouvi-lo. 

DIRIGENTE - "…não é pela eloquência das palavras que 
sou movido ou influenciado, mas pelo espírito contrito;" 
(AVVD-22 de junho de 1998). 

TODOS - "Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa 
bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai 
a minha iniquidade... Eu reconheço a minha iniquidade, diante 
de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei... Meu 
sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração 
arrependido e humilhado, ó Deus, não haveis de desprezar." (Sl 
50 (Heb. 51) 3,5-6;19). 

Canto de Arrependimento - Perdão Senhor 

Perdão, Senhor, tantos erros cometi 
Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti 
Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo 
irmão que eu julguei. (2x) 
 
Piedade, Senhor. Tem piedade, Senhor 
Meu pecado vem lavar com teu amor 
Piedade, Senhor. Tem piedade, Senhor 
E liberta minha alma para o amor 
 
Perdão, Senhor, porque sou tão pecador 
Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor 
Mas mesmo assim Tu me amas  
Quero então te entregar meu coração, suplicar o Teu perdão. (2x) 
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DIRIGENTE - Jesus diz: - "todo aquele que deseja a salvação 
sentirá necessidade de arrepender-se e Eu ouvirei seu 
arrependimento; o salário pago pelo pecado é a morte; o 
pecado é semelhante a um veneno dentro de vós e quanto 
mais ele permanece dentro de vós, mais doentes ficais, 
atraindo-vos para mais perto da morte; quanto mais tardais 
em removê-lo de vosso sistema, tanto mais vos arriscais a 
morrer;" (AVVD-01 de junho de 2002). 

TODOS - Senhor, nós pecamos, prevaricamos, cometemos maldade, 
fomos recalcitrantes, desviamo-nos de vossos mandamentos e de 
vossas leis. Não escutamos vossos servos, os profetas, que falaram em 
vosso nome a nossos reis, a nossos chefes, a nossos antepassados e a 
todo o povo da terra. A vós, Senhor, a justiça, e para nós a vergonha... 
Sim, Senhor, para nós a vergonha, para nosso rei, nossos chefes e 
nossos antepassados, porque pecamos contra vós. Ao Senhor nosso 
Deus, as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra 
ele... Ouvi, pois, Senhor, a prece suplicante do vosso servo...Ó meu 
Deus, ficai atento para ouvir-nos; ...Não é em nome dos nossos atos de 
justiça que depositamos a vossos pés nossas súplicas, mas em nome 
de vossa grande misericórdia. Senhor, escutai! Senhor, perdoai! Senhor, 
ficai atento! Agi! Por vosso próprio amor, ó meu Deus, não 
demoreis... Oração de Daniel (9, 5-9;17-19). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…podeis libertar-vos e purificar-vos 
do veneno do pecado se vos humilhardes e perceberdes que 
o único remédio para purificar vossos pecados é o 
arrependimento; dizei-Me: quem de vós arriscaria sua vida 
ao descobrir que engoliu veneno e permaneceria inerte sem 
nada fazer a respeito? para serdes curados desta poção 
mortal, tendes de baixar vossa cabeça e admitir que sois 
pecadores, oferecendo-Me vosso arrependimento; então 
todo o amargor do veneno será removido incluindo a própria 
serpente, que tendes alimentado em vossas entranhas 
durante toda vossa vida,3 sendo libertos, Eu substituirei esses 
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males através de Minha doçura... sim, uma vez que esses 
males estejam fora, vós vos recuperareis e, novamente 
recuperados, não mais sereis estranhos à Minha Lei; de boa 
vontade, voltareis vossas costas ao mundo porque diante de 
vós, vereis Minha Glória e Meu Esplendor; a vista de Minha 
radiante Presença brilhará em vós, por dentro e por fora de 
vós; está escrito: “Vós estáveis mortos em vossos delitos e 
pecados. Neles vivíeis outrora, conforme a índole deste 
mundo, conforme o Príncipe do poder do ar,1 o espírito que 
agora opera nos filhos da desobediência...”2 mas agora, 
depois de teu arrependimento e através da graça mostrada a 
ti, Eu te trouxe a vida em Mim..." (AVVD-01 de junho de 2002). 
_________ 
[3] Toda essa imagem de “veneno” e “serpente” dentro de si mesmo e a purificação pelo 
arrependimento, lembra-me dos possuídos que, na libertação, vomitam pregos, algumas vezes 
vidro, fios de aço e outras coisas. [1] Satanás. [2] Ef 2, 1-2. 

 

DIRIGENTE - Jesus diz:  "digo-te que se alguém rezar esse 
Terço2 para Mim, o Céu se abrirá para ele e Minha 
Misericórdia o salvará; faze tuas pazes Comigo; faze tuas 
pazes Comigo; pede-Me todos os dias: Senhor Jesus Cristo, 
Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador; filha, ensina 
aos teus irmãos1 essa oração, ensina-os a estarem na solidão 
e em silêncio enquanto rezarem esse Terço; embeleza Minha 
Igreja, filha;" (AVVD-18 de janeiro de 1990). 
_________ 
[2] O Terço Ortodoxo. [1] Os católicos. 

TODOS - "Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade 
de mim, pecador;" (10X) 

CANTOS - p.136 
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4.1.4. Amor, Adoração e Unidade 

 

DIRIGENTE - Dizem as Escrituras: "Adorarás ao Senhor teu 
Deus e somente a Ele prestarás culto." (Mt 4,10). 

Jesus diz: "…alegro-Me profundamente porque verei todos 
vós em Meu Tabernáculo;4" (AVVD-06 de julho de 1989). 
_________ 
[4] Jesus Se referia aos que estariam presentes na hora de adoração. 

Nossa Senhora diz - "...vinde adorar o Senhor; aceitai o Amor 
que Ele vos oferece; alegrai Seu coração e deixai-O ver todos 
vós virdes a esta Hora de Adoração; o Amor deseja amor, o 
Amor busca vosso coração; vinde, então, ao Amor, vinde ao 
Santo que vos implora um retorno do amor; Eu sou vossa 
Santa Mãe que vos ama..." (AVVD-04 de julho de 1989). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…adora-Me e ama-Me em Minha 
Santa Eucaristia;" (AVVD-29 de dezembro de 1989) "vem e adora-
Me, vem e cuida de Minhas Chagas, amando-Me... sente 
Minha Presença..." (AVVD-20 de maio de 1993). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "...deseja-Me mais que nunca; cresce 
em tuas provas; ...Eu, o Senhor, preciso de AMOR, 
ADORAÇÃO e UNIDADE, todos reunidos ao redor de um só 
Tabernáculo; ...Eu, o Senhor, os chamo para a unidade; 
chamo todos os que estão sob Meu Nome para voltarem para 
a verdadeira unidade, sob o Pedro-de-Meus-Cordeiros;" 
(AVVD-16 de maio de 1989). 
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TODOS - (Vassula diz): "Como seria maravilhoso para todos os 
cristãos viver juntos como irmãos. Quão maior Vossa Glória seria ao 
ver-nos humildes, ao redor de um só Tabernáculo e Altar, louvando-
Vos a um só coração, um só espírito, e a uma só voz..."  (AVVD-20 de 
agosto de 1991). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "… vem a Mim e deixa-Me ver-te 
estender tuas mãos na direção de Meu Santuário, adora-Me 
e abençoa-Me, dia e noite, noite e dia;" (AVVD-04 de julho de 
1990). 

"...com efeito, hoje, necessito apenas uma coisa: uma 
Conversa de Coração a coração, uma oração sem cessar, em 
adoração aos Meus Pés; uni vosso coração ao Meu; essa é a 
melhor parte..." (AVVD-09 de outubro de 1992) (Lc 10,42 - Marta e 
Maria). 

TODOS - "Vinde inclinemo-nos em adoração de joelhos, diante do 
Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus." (S1 94,6) (Hb 95). "Eu Vos amo, 
eu Vos adoro, ó Santo dos Santos, Santo Jesus." (AVVD-22 de maio de 
1989). 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "ama-Me e adora-Me; acolhe-Me 
sempre deste modo;" (AVVD-22 de maio de 1989) "vinde 
adorar-Me; vinde sentir Meu Sagrado Coração; vinde ser um 
Comigo, pequenos; Eu abençoo cada um de vós; o Amor está 
convosco, o Amor vos ama;" (AVVD-24 de maio de 1989). 

"…Eu sou Amor, mas o Amor é tão pouco amado; o Amor é 
tão mal compreendido! vem, nós?"  (AVVD-25 de maio de 1989). 

TODOS - Para sempre, Senhor. "Deus é amor" (1Jo 4,8). 

DIRIGENTE - Ouçamos o que Jesus diz e façamos todos com Ele 
a oração: 



 MOMENTOS DE ADORAÇÃO – Primeiro Momento: Oração - Adoração 
 

__________________________ 
43 

 

TODOS - "Pai, bendito seja o Vosso Nome; uma vez que Vosso 
Filho Predileto, Jesus Cristo, veio ao mundo, não para 
condená-lo, mas para salvar o mundo, tende Misericórdia de 
nós; olhai para as Santas Chagas de Vosso Filho, que agora 
estão abertas e lembrai do preço que Ele pagou por nós, para 
nos redimir a todos; lembrai-Vos de Suas Sagradas Chagas e 
dos Dois Corações, que Vós mesmo unistes no Amor, e que 
sofreram juntos: O da Imaculada Conceição e O de Vosso 
Filho Predileto; ó Pai, lembrai-Vos, agora, de Vossa Promessa 
e enviai-nos o Advogado, em plena força, o Espírito Santo da 
Verdade, para recordar ao mundo a Verdade a docilidade, a 
humildade, a obediência e o grande Amor de Vosso Filho; 

Pai, chegou o tempo, em que o reino da divisão clama pela 
Paz e pela Unidade; chegou o tempo em que o Corpo ferido 
de Vosso Filho clama por Justiça, aquela que o mundo ainda 
não conheceu; mas, por meio do Imaculado Coração de 
Maria e do Sagrado Coração de Jesus, dai-nos, Precioso Pai, 
essa Paz aos nossos corações, e cumpri as Escrituras 
realizando a Oração de Vosso Filho: que todos possamos ser 
um; um, na Santa e Divina Trindade, para que todos Vos 
adoremos e louvemos ao redor de um só Tabernáculo, 
amém;"  (AVVD-25 de março de 1991). 

MEDITAÇÃO 3 - "amai-Me, adorai-Me, colocai-Me em 
primeiro lugar e sobre todas as coisas..." (AVVD-20 de março 
de 1991). 
"…adora-Me; oferece-Me tua vontade entregando-te a Mim; 
essa é a coisa mais bela que Me podes oferecer;" (AVVD-29 
de maio de 1987). 

TODOS - Unamo-nos à procissão de Vossos Anjos Que Vos rodeiam, 
meu Deus, pois sois Único na Santíssima Trindade, e, assim como eles 
Vos louvam sem cessar e cantam hinos para Vós, proclamemos 
também todas as Vossas maravilhas ao redor de Um Só Tabernáculo. 
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Amo Vossa Casa, meu Senhor, apressai-Vos em unir todos nós em 
Vossa Casa, que Vossos Anjos e Vossos Santos sejam o exemplo para 
nós, deixai-nos aprender com Eles como adorar-Vos ao redor de um 
Único Tabernáculo.  (AVVD-03 de novembro de 1989). 

CANTOS - p.136 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…quem dentre vós se delicia na Vida 
Eterna? - adorai-Me, então, no esplendor de Minha 
Santidade; sede constantes nas vossas orações;" 

- sede constantes em vossas confissões, filhinhos, para 
poderdes vir receber-Me na Santa Eucaristia, tão 
frequentemente quanto puderdes; ... - jejuai a pão e água, 
dois dias por semana, para fazerdes reparações e sacrifícios; 
...esses, Meus bem-amados, são Meus Princípios;" (AVVD-02 
de agosto de 1991). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…Minha Palavra deveria ser 
tomada como vosso alimento diário, é vosso Pão Celeste, é 
vossa Vida;" (AVVD-02 de agosto de 1991).  

TODOS - "Não só de pão vive o homem, mas de toda Palavra 
que sai da boca de Deus." (Mt 4,4). 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "…aprende: para alcançar a 
perfeição, só há um caminho, o Caminho de Minha Paixão, e 
esse é Minha Cruz; suporta-A com amor, suporta-A com 
paciência, abraça Minha Cruz; ...adora-Me, adora-Me..." 
(AVVD-30 de outubro de 1989). 
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TODOS - Jesus diz: 
"…delicia-Me e dize: 
“Senhor, deixai-Me ser 
Vossa vítima, a vítima de 
Vosso ardente Amor; quero 
adorar-Vos e a Vós 
apenas, estendida em 
Vossa Cruz, Convosco, 
jamais olhando para a 
esquerda ou para a direita; 
desejo saciar Vossa sede 
conquistando almas para 
Vós; serei vítima de Vosso 
Amor, eu vos amo!” dize-
o!" (AVVD-05 de outubro de 
1987). 

MEDITAÇÃO 3 - Jesus diz: "tenho sede de adoração, mas vede 
no que te tornastes e o que fizestes! oh! era! tu, ao contrário, 
multiplicaste teus falsos deuses; não obedeces Meus 
Mandamentos; ...oh! era! não tenhas medo de voltar para 
Mim; volta para Mim enquanto há tempo..." (AVVD-05 a 29 de 
agosto de 1990). 

TODOS - Jesus diz: "Jesus, ensinai-me a amar-Vos ternamente, 
concedei esta graça àqueles que não Vos amam e que não 
conhecem o Fogo Consumidor de Vosso Sagrado Coração; 
amém;" (AVVD-05 a 29 de agosto de 1990). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "Eu sou Aquele que mais te ama; tudo 
o que te peço é Amor: ama-Me, adora-Me, pensa em Mim; 
permite-Me estar sempre presente em teu coração e em tua 
mente;" (AVVD-08 de março de 1991). 
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MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…por Minha Divina Autoridade Eu 
te chamei e te encarreguei, apesar de tuas falhas, de 
restaurar Minha Casa e Minha honra; se3 isso não fosse 
genuíno, teria tua alma, assim como as dos outros, sido 
atraída para Me louvar e ansiar por uma longa contemplação 
de Minha Divindade, falando graciosamente em Minha 
Perpétua Presença?" (AVVD-15 de outubro de 1998). 
__________ 
[3] Esta revelação: A Verdadeira Vida em Deus. 

DIRIGENTE - Jesus diz: "a Paz esteja convosco, tudo o que vos 
peço é amor; filhos bem-amados, sou Eu, vosso Jesus, que 
vos tenho dado tantas Mensagens para lembrar-vos de Minha 
Lei, para lembrar-vos de Quem Eu Sou; se fizerdes de Minha 
Palavra vossa morada, vossa alma será elevada a Mim e Me 
alcançareis; vinde a Mim antes que vosso espírito vos falte, 
vinde e refleti em tudo o que vos tenho dado, vinde e 
considerai Meus desejos; buscai-Me, tende sede de Mim; 
vinde e meditai em tudo o que vos tenho dado e tomai 
Minhas palavras a sério; desejo que coloqueis ativamente em 
prática tudo o que vos dei e os entesoureis;"  (AVVD-09 de 
fevereiro de 1990). 

 

4.1.5. Desejos do Sagrado Coração de Jesus 

 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "ah! filhos bem-amados... se 
apenas soubésseis como Meu Sagrado Coração fica Ferido 
toda vez que adiais Meus Desejos para mais tarde... se 
apenas soubésseis o que tenho vos oferecido e vos ofereço, 
vossa alegria seria completa; louvai-Me, vosso Salvador, dia 
e noite, louvai-Me por alimentar-vos com Minhas Próprias 



 MOMENTOS DE ADORAÇÃO – Primeiro Momento: Oração - Adoração 
 

__________________________ 
47 

 

Mãos; Eu vos escutei do alto, e por isso vim em vosso auxílio, 
não Me escutareis então? aceitai e submetei-vos aos Meus 
Ensinamentos e aos Meus Desejos que, como sementes, 
plantei em vós; portanto, fazei o que Eu, vosso Salvador, vos 
peço e não vos limiteis a escutar apenas Minhas Mensagens 
e enganar-vos; bem-amados, a vós a quem Minha Alma ama, 
em verdade vos digo que desejo orações vindas do coração; 
desejo que rezeis por todos os bispos e padres, desejo que 
escuteis todos os ensinamentos daqueles que Me 
representam; desejo que jejueis e façais penitência; desejo 
que recebais Minha Santa Eucaristia tão  frequentemente 
quanto puderdes; desejo que vos confesseis ao menos uma 
vez por mês; desejo que leiais diariamente uma passagem 
das Escrituras; desejo que repareis pelos outros, sacrificando-
vos; desejo que rezeis o Terço e, se possível, os três Mistérios; 
Meu objetivo é trazer-vos de volta à divindade e fazer-vos 
viver santamente, pois Eu sou Santo; esses são Meus 
Princípios; desejo diariamente vosso abandono;" (AVVD-09 
de fevereiro de 1990). (O Rosário completo é composto pelos 
Mistérios Gozosos, Dolorosos, Gloriosos e Luminosos).  

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "…Meu objetivo é trazer-vos de 
volta à divindade e fazer-vos viver santamente, pois Eu sou 
Santo; esses são Meus Princípios; desejo diariamente vosso 
abandono; Eu sou a Fonte do Amor e podeis tirar de Meu 
Coração e dar esse Amor a outros; depois, quero que 
aprendais a adorar-Me e a lembrar constantemente de Minha 
Presença; Minha Presença é também um Mistério; deveis 
sempre vos lembrar de que NUNCA estais sozinhos, Eu estou 
sempre convosco; alcançai a perfeição... deixai esta terra 
seca prosperar... não vos peço coisas desconhecidas, nem 
além de vossa capacidade; peço-vos apenas tudo o que é 
santo, e tudo o que Eu tenho é Santo; portanto, vinde comer 
Minha Carne e beber Meu Sangue, pois jamais Me afastarei 
daquele que vier a Mim; Eu sou o Pão da Vida; rezai para que 
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o maligno não vos engane; não deixeis que Meus Olhos Se 
turvem de tristeza; proclamai Meu amor no telhado de vossas 
casas; proclamai que Meu Amor é mais delicioso que o vinho; 
Eu vos recordarei que todos tendes um Pai no Céu que vos 
ama infinitamente, e que Seu Amor é como mirra 
derramando-se Dele para vos ungir e vos abençoar, Seu 
Nome é Amor; abençoo cada um de vós, deixando Meu 
Suspiro de Amor sobre vossas frontes; o Amor vos ama e está 
convosco cada dia; sede um;"  (AVVD-09 de fevereiro de 1990). 

CANTOS - p.136 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…sê ativa quando te quero ativa e no 
meio das multidões, mas agora passa teu tempo Comigo, 
numa santa contemplação, repousando em Mim, 
abandonando-te ao Meu bel-prazer; não penses que darás 
menos frutos; vem, entra na Divina Alegria de teu Salvador;"  
(AVVD-15 de outubro de 1998). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: " ...tudo o que aprendes Comigo 
partilha-o com teus amigos;" (AVVD-22 de maio de 1990). 

TODOS - "Pai de Misericórdia, em adoração, estou aos 
Vossos Pés, em Vós espero e creio, amo-Vos infinitamente, 
amém; " (AVVD-07 de maio de 1988). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "isso é o que quero de ti: sê calma, 
minha esposa, e não te sobrecarregues de trabalho ...e 
enquanto estás sentada em silente meditação, 
contemplando-Nos, unindo-te a Nós, o aroma da rosa Nos 
perfuma, enviando-Nos um delicado odor enquanto 
cuidamos de ti, enviando-te Nossos raios, mantendo-te fresca 
e em flor; se deixares de Nos contemplar, o encanto de tua 
rosa desaparecerá..." (AVVD-30 de julho de 1999). 
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MEDITAÇÃO 2 - "sê vigilante, porque teu inimigo gostaria de 
ver-te desligada de tua devoção a Mim e controlar-te, 
sobrecarregando-te de trabalho; assim como um barco 
superlotado afundará, tu, que és Meu barco transportando 
Meu Divino Tesouro, não te sobrecarregues por medo de 
afundares; quero-te feliz..." (AVVD-30 de julho de 1999). 

 

4.1.6. Adoração Contemplativa 

 

DIRIGENTE - Jesus diz: "filha, se tivesses mais tempo para 
pensar e meditar, tu Me agradarias muito mais; de agora em 
diante tu Me buscarás no silêncio, tu Me amarás em absoluto 
silêncio, rezarás em silêncio, entrarás em Meu Mundo 
Espiritual em silêncio;1 ...em silêncio olhando para Mim, 
quero que permaneças quieta, sem quaisquer interferências, 
busca-Me no silêncio;" (AVVD-31 de maio de 1987). 
__________ 
[1] A oração sem cessar. 

"…com efeito, Minha Vassula, o Silêncio é, de todas, a 
oração mais eficaz; encontra-Me em Meu Silêncio; deixa que 
teu espírito seja atraído por Mim e absorvido por Mim, em 
Meu Silêncio;" (AVVD-09 de março de 1991). 

TODOS - "Senhor! Como eu Vos amo, como eu Vos desejo, como eu 
tenho sede de Vós, como eu preciso de Vós!" (AVVD-12 de outubro 
de 1989). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "eleva tua alma a Mim reduzindo teus 
pensamentos externos, recolhe-te e sente Minha Presença; 
deixa tua alma elevar-se da meditação à contemplação; 
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alcança-Me, teu Deus, no silêncio; vem a Mim em adoração 
contemplativa;" (AVVD-04 de dezembro de 1989); "...vem e 
adora-Me em silêncio, olha para Mim em silêncio; ama-Me 
em silêncio; tem Minha Paz..." (AVVD-05 de junho de 1989); 
"…vem e medita em Mim, medita Naquele que é o Caminho, 
a Verdade e a Vida; vem para uma adoração contemplativa, 
pois isso é o que Me agrada; Eu e tu, tu e Eu, face a face, em 
absoluto silêncio; Eu, revelando Minha Beleza a ti, e tu, 
louvando-Me;" (AVVD-12 de outubro de 1989). 

 

 

Adoração silenciosa - Profunda contemplação  
(30 minutos ou tempo conforme disponibilidade) 

Ao final: 

Salmo 94 (Heb 95) 
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DIRIGENTE - Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. 
Aclamemos o Rochedo de nossa salvação. 

TODOS - Apresentemo-nos diante d'Ele com louvores, e 
cantemos-Lhe alegres cânticos. 

DIRIGENTE - Porque o Senhor é um Deus imenso, um Rei que 
ultrapassa todos os deuses. 

TODOS - Nas Suas mãos estão as profundezas da terra. E os cumes 
das montanhas Lhe pertencem. 

DIRIGENTE - D'Ele é o mar, foi Ele seu autor; assim como a terra 
firme, obra de suas mãos. 

TODOS - Vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos, diante do 
Senhor que nos criou. 

DIRIGENTE - Ele é o nosso Deus: nós somos o povo de que Ele é o 
pastor, as ovelhas que as Suas mãos conduzem... 

TODOS - Demos glória a Deus Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus, 
Nosso Senhor e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos 
dos séculos. Amém. 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "lembro-vos de que estou presente 
nesta Hora Santa; rodeado por Meus serafins e querubins, 
estou em silêncio diante de vós; Eu, o Santo dos Santos, dei-
vos este nome: Bem-amados; ...Eu, o Senhor, abençoo cada 
um de vós, dando-vos Minha Paz para que A deis a outros;" 
(AVVD-19 de junho de 1989). 
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4.1.7. Contemplação = A Verdadeira Teologia 

 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "...a teologia verdadeira e pura é 
a contemplação de Mim, teu Deus e Amante da 
humanidade;" (AVVD-15 de outubro de 1998). "Eu sou o Senhor, 
vosso Deus; Eu sou o Soberano e acima de todos; Eu sou 
Aquele que vos criou; Eu sou o Deus incomparável; Eu sou o 
Santo dos Santos; numerosos Anjos, de cada coro, caem 
prostrados em Minha Presença adorando-Me sem cessar; a 
quem podeis comparar-Me? durante o dia inteiro, todo o Céu 
louva Meu Esplendor; estou entronizado sobre os Querubins, 
estou revestido em Majestade e Poder; Eu sou a Palavra, a 
Verdadeira Luz; contudo, em toda Minha Soberania, em toda 
Minha Majestade, Eu, por grande compaixão, desço e inclino-
Me para vos alcançar;" (AVVD-20 de fevereiro de 1989). "…Eu 
disse, Minha Vassula, que contemplar a luz de Minha Glória 
está acima de toda teologia; ora, há algo maior no mundo 
do que penetrar no teu Deus e desfrutar de Sua Presença? o 
que há de maior no mundo do que ver-Me, a Divindade? 
Aquele que é revestido de Majestade e de Poder fala 
contigo;"  (AVVD-28 de setembro de 2000). 
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DIRIGENTE - Jesus diz: "e ainda acreditais que o Mestre 
passará por vós sem qualquer retribuição? portanto, é bom 
arrepender-se diariamente; e tu, que és portadora de Minha 
semente, canta enquanto semeias, filha, não olhes para trás; 
como te ensinei, teologia é a contemplação de Mim, vosso 
Deus, esse é o vosso fundamento espiritual; sobre esse 
fundamento, então, são construídos diferentes níveis;" 
(AVVD-01 de junho de 2002). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…portanto a única teologia e 
firmemente acrescento que a única verdadeira teologia é a 
contemplação de Mim, vosso Deus, e um antegozo da Visão 
Beatífica; esta é a verdadeira e santa teologia;". (AVVD-12 
de fevereiro de 2000). 
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DIRIGENTE - Jesus diz: "filha, quando leres alguma revelação 
que expresse abertamente uma desunião para Minha Igreja, 
negando Pedro, negando tua Santa Mãe, saiba que não vêm 
de Mim, o Senhor, teu Deus, elas vêm de Meu adversário, 
que aparece e toma Minha Imagem para realizar seus 
desígnios, que são os de separar-vos o mais possível; saiba 
que Eu, o Senhor, não quero Meus cordeiros dispersos; 
quero-vos unidos sob Pedro, todos num só rebanho; desejo-
vos todos reunidos; repito novamente que Eu, Jesus Cristo, o 
Senhor, vosso Salvador, escolhi Pedro para alimentar e 
guardar Meus cordeiros e ovelhas até Meu regresso;" (AVVD-
03 de junho de 1988). 

CANTOS - p.136
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4.2. SEGUNDO MOMENTO 
Penetrando no Mistério do Amor de Deus 

 

4.2.1. O Mistério da Eucaristia - Sacramento da Caridade 
e Ação de Graças 

 

DIRIGENTE - (Em pé) Leitura do Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, segundo São João. "Quem come a Minha carne e bebe 
o Meu sangue tem a vida eterna. E Eu o ressuscitarei no último dia. 
Pois a Minha carne é verdadeiramente uma comida e o Meu sangue 
é verdadeiramente uma bebida. Quem come a Minha carne e bebe 
o Meu sangue permanece em Mim, e Eu nele. Assim, como o Pai, 
que vive, Me enviou e Eu vivo pelo Pai, também aquele que de Mim 
se alimenta viverá por Mim. Este é o Pão que desceu do céu. Ele 
não é como o que os pais comeram e pereceram; quem come este 
Pão viverá eternamente."- (Jo 6,54-58). Palavra da Salvação. 
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TODOS - Glória a Vós, Senhor! 

MEDITAÇÃO 1 - Diz Jesus: "vossos ancestrais comeram 
maná no deserto; e já dei às multidões um sinal precursor 
de Minha Eucaristia, Eu multipliquei os pães para 
alimentá-los; assim como vos alimento com Meu Corpo, 
para vos dar Vida, Eu multipliquei também os peixes, um 
sinal simbólico de Meu Nome, ΙΧθΥΣ, que significa Jesus 
Cristo, Filho de Deus e Salvador;" (AVVD-24 de janeiro de 
1991). 

ICHTHIS 

TODOS - "Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste 
pão viverá eternamente. E o pão, que hei de dar, é a Minha carne 
para a salvação do mundo." (Jo 6,51). 

DIRIGENTE - "a morte será engolida diante da vitória do 
Ressuscitado, pois Eu sou a Vida; Eu sou a Ressurreição e a 
Própria Vida e quem come a Minha Carne e bebe Meu o 
Sangue terá vida eterna; vem, Eu te ditarei mais revelações 
sobre Minha Santa Eucaristia; Eu, o Senhor, abençoo-te por te 
unires a Mim desse modo, e por Me permitires fazer uso de ti 
para escrever Minhas Palavras; trabalha com afinco, Minha 
Vassula; nada será em vão; vem, Eu te guiarei em todos os teus 
empreendimentos;" (AVVD-07 de dezembro de 1989). 

MEDITAÇÃO 1 - - Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
Apóstolo aos Coríntios. "Eu recebi do Senhor o que vos transmiti: o 
Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, e, depois 
de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu Corpo, que se dá por 
vós; fazei isto em memória de Mim. E, do mesmo modo, depois de cear, 
tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no Meu 
Sangue: todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de 
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Mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste 
cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha. Assim, 
pois, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será 
réu do Corpo e do Sangue do Senhor. Examine-se o homem a si 
mesmo e então coma do pão e beba do cálice; pois aquele que, sem 
discernir, come e bebe o Corpo do Senhor, come e bebe a sua 
própria condenação. Por isto há entre vós muitos doentes e débeis, 
e muitos adormecidos. Se nos julgássemos a nós mesmos, não 
seríamos castigados. Mas julgados pelo Senhor, somos corrigidos para 
não sermos condenados com o mundo." - (1Cor 11,23-32). - Palavra 
do Senhor. 

TODOS - Graças a Deus. 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "…não venhas indignamente 
receber-Me na pequena Hóstia branca; vem beber-Me, vem 
comer-Me, e lembra-te de Quem recebes neste momento 
Sagrado: tu Me recebes, tu recebes a Vida; sede puros ao 
receber-Me; ansiai por esse momento Santo como nunca 
antes, ansiai por receber vosso Deus; até mesmo do alto 
Meus anjos vos olham ansiando por essa Refeição, 
desejando ser um convosco! Que vosso coração seja 
estimulado por um tema nobre, dizei-Me: “Jesus, eu, 
pecador, peço-Vos para ser perdoado, não sou digno de 
que entreis em minha Morada, mas dizei uma só palavra e 
serei salvo”; continuai dizendo essas palavras, elas Me 
agradam, elas fazem vosso Deus correr para vós, elas 
enchem Meu Sagrado Coração de Compaixão; gritai para 
Mim: “Kyrie eleison! Christe eleison! perdoai-me, pecador!” 
humilhai-vos e Eu vos exaltarei… anulai-vos e Eu vos 
elevarei a Mim e vos esconderei em Meu Sagrado Coração; 
vivei constantemente na fé, no amor e na santidade;". 
(AVVD-29 de novembro de 1989). 
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TODOS - "Kyrie eleison! Christe eleison! Perdoai-me, 
pecador!" - "Jesus, eu, pecador, peço-Vos para ser 
perdoado, não sou digno de que entreis em minha Morada, 
mas dizei uma só palavra e serei salvo;"  (AVVD-29 de 
novembro de 1989). 

CANTOS - p.136 

DIRIGENTE - Jesus diz: "a Paz esteja contigo; adora-Me e 
ama-Me em Minha Santa Eucaristia; vem e recebe-me em 
Meu Sacrifício como um cordeiro sem mancha; deves vir 
pura a Mim; se apenas compreendesses como estou 
presente, em Corpo e em Sangue, com os quais vos 
conquistei a redenção eterna, vós vos   aproximaríeis de 
Mim sem mancha e com respeito; por Meu Infinito Amor, 
ofereci-Me como Sacrifício perfeito para purificar todos 
vós do pecado; quero que todos compreendais 
plenamente esse Sacrifício; sim, quero encorajar-vos para 
compreenderdes o que vos ofereço e incitar, portanto, 
uma resposta de amor em vós; esse Sacrifício pode vos 
conduzir à santificação e à divindade; Minha filha, Ele 
pode realizar em ti Meu desígnio e conduzir-te à perfeição 
eterna; Minha bem-amada, Meu Sacrifício é por toda 
eternidade e tu, a quem Minha Alma ama, recebe-O todos 
dias; Meu santuário, neste momento Santo, está cheio de 
Anjos de cada coro, prontos para encontrar-Me, seu Deus; 
prostrados, eles Me adoram, consolando Meu Coração; e 
vós que estais prestes a Me receber, não Me adorareis? 
não Me prestareis culto?" (AVVD-29 de dezembro de 1989). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz:  "dei-te acesso direto ao Meu 
Coração para que desabroches, flor, e continues a 
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dar-Me ações de graças, e Eu as tomarei como teu sacrifício e 
elas Me honrarão…" (AVVD-01 de junho de 2002). 

TODOS - Acolhei, Pai Santo, nossa ação de graças diante de 
Vosso Filho, Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento do 
altar, e transformai a nossa vida numa constante Eucaristia. 

DIRIGENTE - A união natural dos fiéis em Deus pela 
encarnação do Verbo e pelo Sacramento da Eucaristia. …todos 
somos um só porque o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. 
Portanto, ele está em nós pela sua carne e nós estamos nele; e 
através dele, o que nós somos está em Deus. Em que medida 
estamos nele pelo sacramento da comunhão com sua carne e com 
seu sangue, o próprio Cristo o afirma quando diz: "Pouco tempo 
ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu 
vivo e vós vivereis, pois eu estou no meu Pai e vós em mim e 
eu em vós" (Jo 14,19-20). 

O Senhor já havia ensinado antes o mistério dessa perfeita unidade, 
dizendo: "Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa 
do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim." (Jo 6,57). Vive, 
portanto, pelo Pai; e do mesmo modo que vive pelo Pai, também nós 
vivemos pela sua carne (Do tratado sobre a Trindade de Santo Hilário, 
bispo). 

DIRIGENTE - "Tomou (Jesus) depois o cálice, deu graças e 
entregou aos discípulos dizendo: bebei dele todos porque isto é meu 
sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado por muitos em 
remissão dos pecados." (Mt 26, 27-28; Lc 22,20). 

4.2.2. Eucaristia - Presença Real de Nosso Senhor Jesus 
Cristo 

 



MOMENTOS DE ADORAÇÃO - Segundo Momento: Penetrando no Mistério 
do Amor de Deus 

 
 

__________________________ 
60 

 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "tende consciência de Minha Santa 
Presença; não adormeçais em Minha Presença; não permiti a 
vosso espírito voar noutra direção, em Minha Presença; vós vos 
permitiríeis estar letárgicos se estivésseis aos pés de Minha Cruz 
no Gólgota? Meus bem-amados, como vos sentiríeis se estivésseis 
assistindo à Minha Crucifixão no monte? permitiríeis a vosso 
espírito preencher-se com os acontecimentos insignificantes do dia 
ou cairíeis prostrados aos pés de Minha Cruz e Me adoraríeis, 
vosso Deus? morri por vós na Cruz; desconsiderando os 
sofrimentos que passaria, vós, então, vos permitiríeis ficar 
desatentos e negligentes diante de Meu Sacrifício? estou presente 
em Meu Tabernáculo assim como estava presente e pregado em 
Minha Santa Cruz; vinde, então, a Mim, desta vez, com plena 
consciência de quem estais recebendo, e quem é que vos une para 
purificar-vos, dando-vos Vida eterna;" (AVVD-29 de dezembro de 
1989). 
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DIRIGENTE - Visto que Cristo mesmo está presente no 
Sacramento do altar, é preciso honrá-Lo com um culto de adoração. 
"A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um 
sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo, Nosso 
Senhor" (CIC §1418). "Jesus Cristo está presente na Eucaristia de 
modo único e incomparável. Está presente, com efeito, de modo 
verdadeiro, real, substancial: com o Seu Corpo e o Seu Sangue, 
com a Sua Alma e a Sua Divindade. Nela está, portanto, presente 
de modo sacramental, ou seja, sob as espécies eucarísticas de pão 
e de vinho, Cristo todo inteiro: Deus e homem" (Cf. Compêndio 
do Catecismo da Igreja Católica nº 282). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…como podem alguns de vós 
duvidar de Meu Amor, manchando esse Amor puro e santo? 
como podem, tantos de vós, duvidar de Minha Santa Presença 
na Hóstia? Minha Santa Eucaristia não deveria ser 
desperdiçada ou tratada como se não fosse Santa; se apenas 
compreendêsseis plenamente o que vos ofereço e a Quem 
recebeis em vós, estaríeis bendizendo-Me sem cessar;" (AVVD-
29 de setembro de 1989). 

MEDITAÇÃO 2 - O Pai diz: "Eu vos revelo Minha Graça, e a 
salvação vos foi dada por meio de Meu Filho, Jesus Cristo; para vos 
libertar, Ele Se sacrificou por vós; para compartilhar convosco a Vida 
Divina, Ele constituiu a Santa Eucaristia a fim de vos santificar e 
partilhar Seu Corpo e Sangue; vós não partilhais qualquer pão ou 
vinho, mas partilhais Ele Próprio; se apenas refletísseis sobre este 
Mistério e O compreendêsseis plenamente! o Deus Inacessível é 
acessível a vós, o Deus Invisível é visível a vós, e está disposto a 
divinizar-vos; Ele, cuja grandeza ultrapassa todas as forças angélicas 
e todos os seres e tudo que já foi criado, está à tua disposição, criação! 
o Próprio Deus vos oferece restituir vossa divindade, divinizando vossa 
alma para entrar na Vida Eterna;" (AVVD-30 de junho de 1999). 



MOMENTOS DE ADORAÇÃO - Segundo Momento: Penetrando no Mistério 
do Amor de Deus 

 
 

__________________________ 
62 

 

TODOS - "Bendito seja Deus e Seu Santo Nome, pois Ele revela com 
bondade Suas intenções aos ventos, que são Seus mensageiros; envolvido 
em um manto de luz, Sua majestade lhes revela Suas proezas. Eu chamo, 
em minha miséria, meu Deus três vezes Santo, e como uma rajada de 
vento, vinda não sei de onde, Ele me faz florescer, enquanto desce sobre 
mim; e eu, como uma flor aberta, absorvo Sua Divina Luz. Deus cantou 
para mim e para todos vós, queridos irmãos e irmãs! Aquele que está 
entronizado nos querubins revelou Sua Misericórdia sobre nós; ninguém 
pode dizer: Eu não vi o poder salvador de nosso Deus em minha casa, pois 
em Sua Presença estão o esplendor e a majestade; e Ele vem, Ele vem 
sobre todos vós, não para vos julgar, não ainda, mas para vos deificar." 
(AVVD-12 de fevereiro de 2000). 

MEDITAÇÃO 3 - Jesus diz: "Meu Reino na Terra é Minha Igreja e a 
Eucaristia é a vida de Minha Igreja, esta Igreja que Eu Próprio vos dei; 
Eu vos deixei com uma Igreja, mas nem bem saí, mal voltei Minhas 
costas para ir ao Pai, e reduzistes Minha Casa a uma 
desolação!"(AVVD-14 de novembro de 1991). 

DIRIGENTE - Diz Jesus: "…vem e reza Comigo; dize:" 

TODOS - "Soberano, desde o início, ouvi Minha oração; 
minha alma e meu coração têm sede de Vós; meu olhar anseia 
por ver-Vos, e eu não olho para ninguém mais, pois não há 
deus que se compare a Vós, nada maior que Vós, pois só Vós 
sois estupendamente grande; por isso reuni as nações para 
dar graças e louvores ao Vosso Santo Nome ao redor de um 
só Tabernáculo; que eles, juntos, ofereçam Vosso Sacrifício ao 
Pai, no Céu, a uma só voz e um mesmo Espírito; Guardião de 
nossa alma, maravilhosamente forte, inconquistável, que 
toda Vossa criação Vos sirva na Santíssima Trindade; 
concedendo-nos essa bênção; amém;" (AVVD-02 de outubro de 
1995). 
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MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…compartilharei algo contigo: em 
breve, deixarei o dragão comer sua própria cauda, em breve, 
darei ordens do Céu; pretendo restaurar Minha Casa; 
reerguerei Minha Eucaristia nas casas1 que foram despojadas 
de Minha Presença e elas se tornarão santas; " (AVVD-16 de 
outubro de 2000). 
__________ 
[1] O Senhor Se refere às igrejas. 
 
 

DIRIGENTE - Nossa Senhora diz: - "alivia-Me das dores que 
fazem Meu Coração sucumbir diariamente, por parte daqueles 
que negam a Presença real de Meu Filho na Eucaristia;" 
(AVVD-09 de abril de 1998). 

TODOS - "Ó Santa Mãe, eu repararei pelas ofensas 
ditas contra Vosso Imaculado Coração, aceitando tornar-me 
uma vítima de amor pelo Amor; amém."  
 (AVVD-25 janeiro de 1988). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…aproxima-te de Mim, tu que Me desejas, 
e Eu te alimentarei oferecendo-te Meu Coração na forma escondida 
da Eucaristia para te transfigurar num tabernáculo vivo;" (AVVD-25 
de outubro de 1994). 
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DIRIGENTE - Jesus quer falar a 
cada adorador neste momento. Quer 
convidá-lo a penetrar no Mistério do 
Amor de Deus, no Mistério da 
Santa Eucaristia, de forma especial. 

Ler uma mensagem de um dos 
livros de "A Verdadeira Vida em 
Deus" para meditar e/ou 
partilhar. 

Ao final.   

CANTOS - p.136
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4.3. TERCEIRO MOMENTO 

Súplicas – Reparações – Espiritualidade 
AVVD 

 
4.3.1. Viver Como Os Primeiros Cristãos 

 

DIRIGENTE - Leitura dos Atos dos Apóstolos "- Perseveraram 
eles na doutrina dos Apóstolos, nas reuniões em comum, na 
fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, 
pois, pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e 
milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os 
corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em 
comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e 
dividiam-nos por todos, segundo as necessidades de cada um. 
Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. 
Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e 
singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia 
de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros, que 
estavam a caminho da salvação." (At 2,42-47). - Palavra do 
Senhor. 

TODOS - Graças a Deus. 
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MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "arrependei-vos! outrora vivíeis na 
humildade, na simplicidade, no amor ilimitado com rico alimento 
cobrindo vossa mesa; sim, a grandeza de Minha Igreja superava 
todas as coisas e todas as criaturas vivas, porque a Eucaristia era a 
vida de Minha Igreja; se, hoje, Minha Igreja não tem esplendor, é 
porque muitas de Minhas igrejas aboliram Meu Sacrifício 
Perpétuo;2" (AVVD-25 de novembro de 1991). 

___________ 
[2] Dn 11, 31. 
 
"tropas enviadas por ele virão profanar o santuário-cidadela e 
abolirão o Sacrifício Perpétuo, ali introduzindo a abominação da 
desolação3..." (AVVD-01 de junho de 1993). 
___________ 
[3] Dn 11, 31. 

 O Sacrifício Perpétuo é a Santa Missa, a Santíssima Eucaristia, que 
é o Sacrifício da Cruz, perpetuando, em memória de Jesus, na 
expectativa da Sua Vinda, na Glória. 
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“…mas enquanto dizeis: “nós vemos”; vossa culpa 
permanece! disse que há outras ovelhas que não são deste 
redil, e que Eu as conduzirei também;" (AVVD-25 de novembro 
de 1991). 

"…rezai com vosso coração e confessai vossos pecados; meditai 
em Minha Paixão e em tudo o que vos ofereci;" (AVVD-03 de 
dezembro de 1991). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "Rejeita as discussões tolas e absurdas, 
que geram contendas. " (2Tm 2,23). 

"eles não leram: “um servo do Senhor não deve brigar; deve 
ser manso para com todos;”" (AVVD-02 de maio de 2001). 

"…capaz de ensinar, paciente em suportar os males. É com brandura que 
deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhes conceda o 
arrependimento e o conhecimento da verdade, e voltem a si, uma vez livres 
dos laços do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus 
caprichos." (2 Tm 2, 24-26). 

"…desejo que esses trechos de Timóteo sejam lidos em 
público, como um aviso: Timóteo 4, 1-16 e 6, 20-21 e Timóteo 
2, 14-26; essas profecias foram especialmente proferidas para 
os vossos tempos; depois, 2Timóteo 3, 1-17, essa passagem 
prediz o estado de vossa era, tal como ela se encontra agora;" 
(AVVD-02 de junho de 1988). 

(Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil.) 
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4.3.2. Associações de A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 

 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "…juntos partilhastes de Minhas 
graças sobre todos vós, o poder de cura através de Minhas 
Mensagens concedidas; Sou Eu que estabeleço as  associações 
de A Verdadeira Vida em Deus; Eu ofereço as orações ao Pai por 
vossa parceria nas Mensagens que dou; todos vós tendes um 
lugar em Meu Coração, pois todos compartilhais e defendeis 
Minha Obra; Satanás, em sua inveja, deseja joeirar todos vós 
como trigo, para que falheis; por isso defendei vosso território 
tendo a oração como vossa arma; sede simpáticos e generosos 
uns com os outros, sede pacientes uns com os outros, assim como 
Eu sou paciente convosco; sede tolerantes uns com os outros, 
assim como o Pai é tolerante com esta geração; perdoai-vos uns 
aos outros, tão prontamente quanto Eu perdoo quando o perdão 
é pedido!" (AVVD-31 de julho de 1995).  
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4.3.2.1. Grupos de Oração dos Dois Sagrados Corações – A 
Verdadeira Vida em Deus 

DIRIGENTE - Jesus diz: "Vassula, que vossos grupos de oração 
sejam chamados:  Grupo de oração dos Dois Sagrados 
Corações uma vez que Nossos Corações são um e estão 
unidos no amor; Eu Sou ao vosso lado, o Amor está perto 
de vós; ...tem Minha Paz;" (AVVD-02 de agosto 1991). 

Rezemos ao Espírito Santo Doador da Vida: 

TODOS - Espírito Santo, Doador da Vida, Espírito Santo, três vezes 
Santo, concedei que também nós possamos crescer no amor, para 
conhecer a 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. (Oração 
inspirada na mensagem de AVVD-19 de junho de 1995). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…haverá forças opostas, mas não 
permitirei a ninguém pisar em ti; desapega-te e depende apenas de 
Mim; de agora em diante, sou Eu que organizarei e darei o programa 
para as Minhas Reuniões ; sou  Eu que direi o que deves falar: o 
programa te será dado do Alto; Eu sou a Sabedoria e da 
Sabedoria tu O receberás; escreve: primeiramente santificarás o 
lugar onde será Meu  Encontro, como já o fizeste, rezando a 
oração de São Miguel; abre Meu Encontro dizendo estas 
palavras: “A Paz esteja convosco”; lembra-te de dizer às Minha 
pequenas flores, que sou Eu, o Senhor, que dou Minha Paz e que 
essas palavras vêm de Minha Boca; em seguida, todos invocareis 
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o Santo Espírito, todos rezareis a oração de São Miguel; tua era 
precisa desesperadamente dessa oração; Eu te indicarei sempre 
a passagem a ser lida da Bíblia Sagrada, como te indiquei no 
encontro passado para leres Joel 3, 1-5;" (AVVD-17 de dezembro 
de 1988). 

("Eu disse repetidas vezes que “derramarei Meu Espírito sobre 
toda a carne e profetizareis. Vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão 
visões”;1 até mesmo sobre o menor de vós2 Eu derramarei Meu 
Espírito; mostrarei prodígios no Céu, acima, e sinais embaixo, na 
Terra, criação!"  (AVVD-20 de agosto de 1988). 
__________ 
[1] Comumente, as crianças têm visões em nossos dias; por exemplo: Medjugorje, Fátima, 
Garabandal. [2] Eu, por exemplo, um nada. 
 
O sol se converterá em trevas e a lua, em sangue, ao se aproximar o 
grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo os que invocar o nome do 
Senhor será poupado, porque, sobre o monte Sião e em Jerusalém, 
haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão 
os que o Senhor tiver chamado. (Jl 3, 4-5). 

"…desse modo, também, Eu te mostrarei o trecho da mensagem a 
ser lida; Meu desejo é que leias para eles; em seguida, dize-lhes por 
que escolhi essa passagem; isso deve ser seguido de tua leitura para 
eles de trechos de Minha Mensagem de Paz e Amor;" (AVVD- 17 de 
dezembro de 1988). 

- Vassula diz: "Como saberei que trecho devo ler para eles?" 

- Jesus responde: "não te preocupes, não sou teu Conselheiro 
e Guia?" 

-  Vassula diz: "Sim, meu Senhor." 



MOMENTOS DE ADORAÇÃO - Terceiro Momento: Súplicas – Reparações – 
Espiritualidade AVVD  

 

__________________________ 
  71 

 

- Jesus continua: "depois de leres para eles, podes indagar-
lhes se tem alguma pergunta; este tempo é livre para 
conversa; Eu te inspirarei, pequena; em seguida, gostaria de 
que lesses uma Mensagem relacionada com eles; agrada-Me 
oferecendo-lhes amor, agrada-Me terminando com o Santo 
Terço;". 

- Vassula pergunta: "Se alguém quiser falar comigo, devo aceitá-
lo?" 

- Jesus responde: "bem-amada, sim, fala com eles;" 

- Vassula diz: "Agradeço-Vos, meu Senhor Jesus." (AVVD-17 de 
dezembro de 1988). 



MOMENTOS DE ADORAÇÃO - Terceiro Momento: Súplicas – Reparações – 
Espiritualidade AVVD  

 

__________________________ 
  72 

 

Grupos de Oração dos Dois Sagrados Corações (AVVD) 
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4.3.3. Orações e Intercessões Especiais 
 

4.3.3.1. As Três Orações 

DIRIGENTE - Jesus recomenda-nos que rezemos diariamente estas 
três orações: 

 

a) NOVENA DE CONFIANÇA NO SAGRADO CORAÇÃO DE 
JESUS 

TODOS - "Ó Senhor, Jesus Cristo, ao Vosso Sacratíssimo 
Coração confio esta intenção: (fazer o pedido). Apenas 
olhai para mim e fazei o que Vosso Coração Vos inspirar… 
que o Vosso Sagrado Coração decida… conto com Ele... 
confio Nele… lanço-me em Sua Misericórdia... Senhor Jesus, 
não me desapontareis Sagrado Coração de Jesus, confio em 
Vós. Sagrado Coração de Jesus, creio em Vosso amor por mim. 
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o Vosso Reino. Ó 
Sagrado Coração de Jesus, já Vos pedi muitas graças, mas 
imploro-Vos ardentemente essa; tomai-a, colocai-a em Vosso 
Sagrado Coração e, quando o Eterno Pai a vir coberta com 
Vosso Precioso Sangue, não a recusará. Ela não mais será 
minha oração, mas a Vossa, ó Jesus. Ó Sagrado Coração de 
Jesus, deposito minha confiança em Vós, que eu não seja 
confundido. Amém." (AVVD-04 de maio de 1988). 

 

b) "LEMBRAI-VOS" - ORAÇÃO DE SÃO BERNARDO 
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TODOS - "Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se 
ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à Vossa 
proteção, implorado Vosso auxílio e reclamado Vosso socorro 
fosse por Vós desamparado. Animado, pois, com igual 
confiança, Virgem das Virgens, minha Mãe, a Vós recorro, de 
Vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, 
prostro-me aos Vossos pés. Não desprezeis minhas súplicas, ó 
Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-Vos ouvir-me propícia e 
alcançar-me o que Vos rogo. Amém."  (AVVD-04 de maio de 
1988). 

 

c) ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO (EXORCISMO) 

TODOS - "São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, 
sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do 
demônio. Instante e humildemente Vos pedimos que Deus 
sobre ele impere, e Vós, Príncipe da Milícia Celeste, pelo 
Poder Divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os 
outros espíritos malignos que andam pelo mundo para 
perder as almas. Amém." (AVVD-04/05/1988) 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "Eu, o Senhor, digo-lhes8 isto: 
abençoo cada um deles; abençoo todos aqueles que 
ajudam em Minha Mensagem Divina, particularmente 
aqueles que sacrificam seu tempo livre por Mim; Meu 
chamado não será em vão; amai-vos uns aos outros como 
Eu vos amo, difundi Minha Mensagem mesmo àqueles que 
as ridicularizarão, rezai por iluminação, tratai-vos 
igualmente; bem-amados, Eu estou Presente em todos os 
Tempos; Eu, Jesus, amo todos vós com um amor eterno;" 
(AVVD-19 de outubro de 1988). 
__________ 
[8] Pequeno grupo que formamos para encontros. 
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4.3.3.2. Oração pela União da Igreja = Unidade do Corpo 
Místico de Cristo e Unificação da Data da Páscoa 

DIRIGENTE - "...Vós sois o Corpo de Cristo e cada um, de sua parte, 
é um dos seus membros." (1Cor 12,27). 

a) ORAÇÃO PELA UNIÃO DO CORPO MÍSTICO DE CRISTO: 
A IGREJA 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…reza pela unidade e não ouças os 
que não querem a unidade; o Divisor os mantém separados 
e agressivos em seu espírito; quem não trabalhar 
sinceramente e com seu coração pela unidade está 
seriamente entristecendo Meu Espírito Santo; imploro àqueles 
que se reúnem para conduzir Minha Igreja a ser una, que 
gravem em suas mentes estas palavras: humildade e amor" 
(AVVD-15 de junho de 1995). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "humildade e amor são as chaves para 
a unidade; não é a eloquência do discurso, 
nem o tamanho do discurso que os levará à unidade; não é sua 
troca de louvores uns para com os outros que conduzirá 
Minha Igreja a ser una;  ...inclinai-vos para que possais ver Minha 
Vontade; baixai vossa voz para que ouçais a Salvação vos falar 
das alturas da Glória; é na vossa conversão que vosso coração 
Me ouvirá e levará Minha Igreja a ser una, unificando Meu 
Corpo; é no esplendor da Verdade que de novo exalareis um 
aroma e fareis todos se reconhecerem como parte de um só 
corpo; é no compartilhar que levareis todos a ficar mais perto 
uns dos outros; para isso, tendes necessidade de mudar o vosso 
coração e de florescer em vossa conversão; se fizerdes essas 
coisas e lavardes vosso coração de vosso pecado, Eu, por Minha 
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vez, multiplicarei Meus remédios e vos curarei inteiramente; 
trarei sobre vós um crescimento espiritual que levará o resto de 
Minha criação a habitar debaixo de vosso teto;" (AVVD-15 de 
junho de 1995). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "pupila, repete esta oração depois de 
Mim:" (AVVD-22 de julho de 1992). 

TODOS - "ó Deus, sois cheio de Compaixão, que Vossa Face 
sorria para nos unir; olhai do céu para nossa divisão, que 
agora reina em Vossa Igreja; Vossos cordeiros, Meu Pastor, 
perecem em grande número, enquanto procuram pastar 
para conservar a vida; escutai os gemidos da Igreja; esta 
grande Apostasia  predita Vos rouba Vossos filhos, trazei à 
Vossa Igreja esse Dia de Glória já anunciado, para que 
possamos todos ser um; Senhor, não fiqueis calado e não 
tardeis mais, vinde! vinde, trazer-nos o Dia já anunciado, 
fazei com que todos ouçam Vossa Majestosa Voz; sois 
conhecido por ser Benevolente, meu Deus, prestai-me 
ouvido e respondei-me… Eu Vos agradeço, pois sei que me 
ouvistes; amém;" (AVVD-22 de julho de 1992). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…cada esforço, cada passo 
adiante feito pela unidade é três vezes  abençoado, pelo Pai, 
por Mim Próprio e pelo Espírito Santo; que isso seja dado a 
conhecer e dize a todos para trabalhar e rezar pela unidade; 
e se alguém vier a ti e te perguntar o que mais Me 
agradaria, dize-lhes: a festa do reino de Deus está ao 
alcance da mão; portanto estejai prontos para dirigir vossas 
preces a Deus pela salvação das almas desgarradas; reuni-
vos e rezai para que Ecclesia seja una; rezai com convicção 
e Deus vos ouvirá; não há ninguém que tenha rezado, se 
sacrificado e jejuado por causa do Reino de Deus que não  
tenha sido ouvido e retribuído cem vezes mais, neste 
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tempo presente e no mundo futuro, e que não tenha 
herdado também a vida Eterna; transmite-lhes essa 
palavra e pede-lhes para lembrar de Minhas palavras nas 
Escrituras: “Porque a boca fala daquilo de que o coração 
está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas 
boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas 
más. Eu vos digo que de toda palavra inútil que os 
homens disserem, darão contas no Dia do Julgamento. 
Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas 
palavras serás condenado”;1" (AVVD-19 junho de 1995). 
___________ 
[1] Mt 12, 34-37. 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "Eu vos mostrei como unir-se; 
a unidade será em vosso coração; a reconciliação será em vosso 
coração e não através de um tratado assinado!"  (AVVD-14 de 
setembro de 1992). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…no fim, Minha Igreja Se unirá e será 
Una, e Minha Oração ao Pai será cumprida;" (AVVD-19 de 
junho de 1995). "Não rogo somente por eles, mas também por 
aqueles que por sua palavra hão de crer em Mim. Para que todos 
sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que 
também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste." 
(Jo 17-20,21). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…em Minhas Mensagens 
preliminares sobre a Unidade, pedi a todos vós para vos 
dobrardes, mas tenho, hoje, alguém disposto a escutar o que 
Meu Espírito diz? - quem, entre vós, está pronto para 
abaixar sua cabeça e permitir à Minha Cabeça ser revelada? - 
existe algum homem generoso entre vós, que abaixará sua voz 
e ouvirá Minha suplicante oração ao Pai?" (AVVD-25 de outubro 
de 1991).  
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DIRIGENTE - Desenha três barras; une estas barras, curvando-
lhes as cabeças: "para vos unirdes, todos vos deveis curvar, todos 
deveis estar dispostos a vos curvar sendo mais flexíveis; 
(Compreendi. Ele me deu uma visão clara e simples de três barras 
de ferro; elas eram verticais, próximas umas das outras. Ele disse: 
“Como podem suas cabeças1 juntar-se, a não ser que todas se 
curvem?” …)" (AVVD-02 de junho de 1987). 

 

__________ 
[1] Compreendi mais tarde que as cabeças são as autoridades, os líderes. 
 
 
"…elas representam os católicos romanos, os ortodoxos e 
os protestantes; quero que eles se curvem e se unam, mas 
essas barras de ferro ainda estão muito rígidas e não 
podem curvar-se por si próprias; portanto terei de vir a elas 
com Meu Fogo e, com o poder de Minha Chama elas 
amolecerão, elas se curvarão e se moldarão numa única 
barra de ferro, e Minha Glória encherá toda a Terra;" 
(AVVD-26 de outubro de 1989). 

"ortodoxos! católicos! protestantes! todos vós Me pertenceis! 
sois todos Um a Meus Olhos! Eu não faço qualquer distinção, 
então por que temer?" (AVVD-27 de outubro de 1987). 
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TODOS —  "“Pai Santo, guarda em teu nome, os que Me 
destes para que sejam um como Nós;1 a fim de que todos 
sejam um;2 Pai, Justo, recorda-lhes Minha docilidade, 
Minha humildade, Minha sinceridade e Meu grande 
amor, para que possam por fim à Minha Agonia, essa 
Agonia que é a causa de tanto sangramento em Meu 
Corpo; que eles 
reconheçam seus erros e 
reconciliem-se para que, 
quando vierem receber-
Me, bebendo-Me e 
comendo-Me, venham 
dignamente; Pai, chama 
os pastores  e ensina-lhes 
a ser submissos e dóceis 
uns com os outros, 
modestos e humildes, que eles percebam Minha Expiação 
neste tempo de Quaresma e busquem a verdadeira 
Sabedoria em Mim; amém”;" (AVVD-10 de março de 1990). 
__________ 
[1] Jo 17, 11.[2] Jo 17, 21. 
 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "ama-Me e Eu unirei Minha Igreja  no 
amor; ama-Me e, por causa de teu amor, a ira de Meu Pai pode 
ser diminuída; ama-Me e junta-te às orações dos santos; tudo o 
que peço, a todos vós, é amor; tudo o que necessito de todos vós 
é vosso coração; preciso de vossos corações para construir a 
unidade em vossos corações; Vassula, necessito sacrifícios para 
reunir as Duas Irmãs!3" (AVVD-07 de julho de 1995). 
__________ 
[3] O Senhor fala sobre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa como Duas Irmãs. 
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DIRIGENTE - Jesus diz: "não cesseis jamais de rezar; agradai-
Me e rezai com vosso coração; desejo que rezeis pela unidade, a 
Unidade de Meu Corpo, desejo que rezeis pelo Papa e pelo 
Patriarca; desejo que rezeis por todos os padres, rezai para que 
as ovelhas que não estão sob a liderança do Papa voltem para 
Pedro e reconciliem-se; rezai para que haja um só Rebanho sob 
um só Pastor; rezai pela Paz, pela Unidade e por um maior amor 
entre vós;" (AVVD-17 de janeiro de 1989). 

MEDITAÇÃO 1: - Jesus diz: "…escuta e escreve; Meu mais sincero 
desejo é que Oeste e Leste se encontrem; necessito que esses dois 
pilares1 de Minha Igreja juntem-se e consolidem Minha Igreja; Minha 
Igreja não pode permanecer firme com um único pilar; Eu os 
encarreguei de salvaguardar Minha Igreja; no entanto, mal voltei ao 
Pai, vossa divisão aconteceu e Meu Corpo foi dilacerado pelas mãos 
das criaturas que Meu Pai criou; desde então fui sacudido por visões 
terríveis; hoje, qualquer delicadeza por parte de Minhas criaturas, 
para restaurar Minha Casa vacilante, toca-Me profundamente; por 
qualquer passo em direção à unidade todo o Céu rejubila; qualquer 
oração oferecida pela restauração de Meu Corpo diminui a ira de 
Meu Pai; por qualquer reunião em Meu Nome, pela unidade, 
Minhas bênçãos são derramadas naqueles que dela participam;" 
(AVVD-05 de outubro de 1994).  
| [1] O Oriente e o Ocidente 
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TODOS - Jesus diz: "Terníssimo Pai, assim como glorificastes 
Vosso Filho e Vosso Filho Vos glorificou, que Vosso Espírito 
Santo da Verdade glorifique novamente Vosso Filho; dentro de 
pouco tempo, Pai, conforme as Escrituras, o primeiro céu e a 
primeira terra  desaparecerão, para provar ao mundo que 
Vossa  Palavra é Viva e Ativa e que Jesus realmente venceu o 
mundo; quando esse dia chegar, a oração que Vosso Filho Vos 
dirigiu será cumprida, pois nós todos seremos um em Vós, 
assim como a Santíssima Trindade é Uma e a Mesma; nós não 
mais nos diferenciaremos sob o Vosso Nome;" (AVVD-08 de 
abril de 1991). 

DIRIGENTE: - Jesus diz: "…Casa do Leste, fizestes bem em 
manter a Tradição que vos transmiti e tal como  Minha Igreja 
primitiva A exerceu; no entanto não estais deixando Meu 
Espírito Santo vos nutrir o bastante para vossa salvação e a 
salvação daqueles que estão em desesperadora necessidade 
de salvação… e tu, Casa do Leste, percebestes pela Luz de Meu 
Espírito que um corpo precisa de seus dois pulmões para 
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respirar livremente, e que Meu Corpo é imperfeito com um só 
pulmão; rezai para que Meu Espírito vivificador vos una;" 
(AVVD-27 de novembro de 1996). 

MEDITAÇÃO 1 - Vassula diz: "A Escritura nos diz para não termos 
medo de “nos aproximarmos do trono da graça para conseguirmos 
misericórdia e alcançarmos graça, como ajuda oportuna.”1" "...Nossa 
eterna e Santa Sabedoria, que é mais doce que o mel, cortejará seus 
corações para que seus corações possam  derramar a doçura da 
Sabedoria e declarar: há um só Deus, uma só fé e uma só Igreja! 
isso ficará em Nossos Ouvidos como um hino melodioso; isso será 
Nosso Triunfo;" (AVVD-06 de junho de 2000). 
__________ 
[1] Hb 4, 16. 
 
 
MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "…preciso de todos vós, juntos, 
para fazer uma unidade e reconstruir Minha Casa; Eu preciso 
de todos os tijolos; Meu Reino na Terra é Minha Igreja e a 
Eucaristia é a vida de Minha Igreja, esta Igreja que Eu Próprio 
vos dei; Eu vos deixei com uma Igreja, mas nem bem saí, mal 
voltei Minhas costas para ir ao Pai, e reduzistes Minha Casa a 
uma desolação! vós a demolistes! e Meu rebanho é desviado 
para a esquerda e para a direita..."  (AVVD-14 de novembro de 
1991).  
 
DIRIGENTE - Jesus diz: "…eles ainda não compreenderam que 
Eu necessito de seus corações para os unir; Eu necessito de seus 
corações para neles reconstruir Minha  Igreja em Uma; a 
unidade se fará por meio do coração;  olha, encarreguei-te de 
dar testemunho a um povo que  não é o teu, mas muitos dos 
teus ainda não  compreenderam porque a Sabedoria te enviou 
aos estrangeiros; teu povo acredita que cedeste aos 
estrangeiros, eles não perceberam que sou Eu, o Senhor, que 
uniu teu coração ao deles; com efeito, tua cruz é dupla, Minha 
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filha, uma vez que também foste  arremessada por alguns dos 
estrangeiros que te desafiam sem cessar, para que te tornes 
uma deles; permanecendo como és, ensino uma lição a ambos, 
de como deveríeis vos unir e de como a unidade deverá ser; 
unidade é não vos diferenciardes sob Meu Nome, unidade é 
partilhardes a Santa Comunhão e crer em Minha Presença na 
Santa Eucaristia; unidade, Minha filha, é dar-vos, uns aos 
outros, vossas riquezas;" (AVVD-13 de abril de 1991). 

MEDITAÇÃO 1 - Diz Jesus: "sim, Meu Corpo é a Igreja; Vassula, 
desejo consolidar Minha Igreja; desejo unir 
todos Meus sacerdotes como um exército, um exército de 
salvação; Minhas ovelhas estão dispersas, todos os sacerdotes 
devem unir-se; …Meus filhos são todos criados por Minha 
Mão, por que todos Meus filhos estão dispersos? Eu desejo 
Unidade,5 quero que Meus filhos unam-se; Eu sou Um só 
Deus e eles devem compreender que a Santíssima 
Trindade é Uma! O Santo Espírito, o Santo Pai e Jesus 
Cristo, o Filho, todos Três são em Um;6" (AVVD-04 de abril 
de 1987). 
__________ 
[5] Unidade! Não ouso pensar em voz alta quais são os desejos de Deus! Eu compreendi… 
[6] Um Deus. 

CANTOS - p.136 

DIRIGENTE - Jesus diz: "agora ouvi-Me e 
compreendei: Meu Espírito Santo  explicitamente 
chamou esta Obra de A Verdadeira Vida em Deus, 
mas alguns de vós escutastes os espíritos 
enganadores e lhes destes ensejo... cuidai de toda a 
Obra Divina que vos foi confiada e afastai-vos de 
disputas que levarão à divisão; não vedes? não 
discernis como o Maligno age? deveis voltar vossas 
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mentes, com mais atenção que antes, para aquilo que 
o Espírito ofereceu, a fim de não vos afastardes de 
Minha Graça; tendo isso em vista, fazei vosso melhor 
para trabalhar em harmonia e paz, delicadeza e 
compreensão; Meus queridos amigos, lembrai-vos: 
não destruí a Obra do Espírito Santo, permitindo-vos 
suscitar conversas prejudiciais; Eu vos digo: alegrai-
vos no Espírito e buscai Seus Caminhos, nos quais Ele 
vos manterá  unidos e felizes, no reflexo de Seu 
Amor;"  (AVVD-31 julho de 1995). 

TODOS - "Soberano, desde o início, ouvi Minha oração; 
minha alma e meu coração têm sede de Vós; meu olhar 
anseia por ver-Vos, e eu não olho para ninguém mais, pois 
não há deus que se compare a Vós, nada maior que Vós, pois 
só Vós sois estupendamente grande;  por isso reuni as nações 
para dar graças e louvores ao Vosso Santo Nome ao redor de 
um só Tabernáculo; que  eles, juntos, ofereçam Vosso 
Sacrifício ao Pai, no Céu, a  uma só voz e um mesmo Espírito; 
Guardião de nossa  alma, maravilhosamente forte, 
inconquistável, que toda Vossa criação Vos sirva na Santíssima 
Trindade;  concedendo-nos essa bênção; amém;" (AVVD-02 
de outubro de 1995). 

 
b) ORAÇÃO PELA UNIFICAÇÃO DA DATA DA PÁSCOA 

 
DIRIGENTE - Jesus diz: "dize a todos que trabalham pela 
Unidade que olhem para os céus; vede como eles estão 
longe da Terra? essa é a distância a que chegaram seus 
corações, uns dos outros; essa é a distância que os separa;1 
quando aprovarão, por votação unânime, um decreto para 
celebrarem todos, na mesma data, a festa da Páscoa? ...Eu 
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vim encher vossa lâmpada com óleo, acendei vossa lâmpada e 
usai-a agora, a fim de que possais ver onde ides; àquele que, 
desta vez, esquecer-se de acender sua lâmpada e usá-la, ela lhe 
será tirada e dada a outro; que eles rezem e digam estas 
palavras:" (AVVD-21 de dezembro de 1992). 
__________ 
[1] Jesus parece dirigir seus passos, sugerindo o que eles teriam de fazer. 

TODOS - "ó Senhor, Vós, que estais entre nós, 
conduzi-nos; fixai Vosso Trono Real no meio de Vossa 
vinha e dai-nos Vossas ordens; Ó Senhor Santo de toda a 
santidade, purificai-nos para que preservemos a 
integridade de Vossa Casa e de Vossa Vinha, intervinde 
amorosamente e protegei aquilo que Vossa Mão direita 
cultivou; nós falhamos para Convosco, mas sabemos, 
acreditamos e confiamos que abrireis amplamente Vossos 
Portões para deixar o Rio da Vida fluir em uma vinha real; 
e, uma vez mais, Dele brotarão ramos que produzirão 
frutos e se tornarão uma Vinha Real, mais real que antes, 
porque Vosso Espírito Santo, o Doador da Vida, irá cobri-
la com Sua sombra; amém;" (AVVD-21 de dezembro de 1992). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "a Unidade fortalecerá Minha Igreja; 
a Unidade Me glorificará;" (AVVD-29 de abril de 1987). 

"...e esse dia está muito próximo, em que Minha Igreja 
falará uma só língua; mas antes desse dia glorioso haverá 
tremendas revoltas, em parte por causa da vaidade do 
homem, do pecado e da falta de amor, e, em parte, porque 
Meu Corpo está dividido; deixa-Me dizer-te uma vez mais 
que Eu glorificarei e unirei Meu Corpo; flor, o Amor unirá 
todos vós; escreve isso também, permanece pequena, pois 
toda autoridade  virá de Mim;3 que se saiba que Meus 
desejos são inflexíveis, eles estão mais firmes do que 
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nunca;" (AVVD-18 de outubro de 1987). | [3] Acho que Jesus quer dizer que é 
para todo mundo. 
MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "…Meu objetivo é renovar 
Minha Igreja e coloco essa obrigação sobre ti, uma obrigação 
além  de tuas possibilidades e de tua capacidade, mas não te 
esqueças de Quem está contigo; Eu estou contigo e Eu sou Força 
e Poder;... Meu Coração sofre continuamente ao observar 
aqueles que, em Minha Casa, não têm sinceridade e que não 
trabalham em Meu Espírito pela unificação das datas da  
Páscoa; peço-te que rezes por eles, para que Meu Pai 
conceda-lhes mudar de opinião, a fim de que, uma vez seus 
olhos abertos por Meu Espírito Santo, eles se arrependam e 
reconheçam seus erros, que os impedia de ver a Verdade; reza 
por eles, para que esse seu espírito de orgulho, que os mantém 
separados da Verdade, deixe-os, e recobrem seus sentidos; reza 
por eles para que Eu possa dizer: por seu amor, todos os 
homens agora saberão se realmente são  Meus discípulos; ...e 
tenho-vos suplicado que unifiqueis as datas da Páscoa, mas 
vós não ouvis Meu Espírito; tendes abusado da paciência de 
Meu Pai; novamente, desta vez, peço-vos que unifiqueis as 
datas da Páscoa 
para que Meu 
Espírito brilhe em 
vós com graça, e 
leve Minha Casa a 
ser una; hoje Eu 
vos peço, mas não 
valorizais Minhas 
palavras nestas 
Mensagens; 
quando um dia as  
valorizardes, será 
demasiado tarde... ah! se apenas um desses homens que 
trabalham pela unidade, se apenas um deles não se 
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entregasse a suas paixões, a seus medos e fosse adiante 
unificando as datas da Páscoa, Eu, Deus, o exaltaria;" 
(AVVD-27 de novembro de 1996)  
 
MEDITAÇÃO 3 - Jesus diz: "por isso Eu te imploro, Casa do 
Oeste, para ires adiante desmascarar o Maligno, unificando 
as datas da Páscoa, como na Igreja primitiva; quem quiser 
tornar-se grande entre vós, deve ser vosso servo, e quem 
quiser ser o primeiro entre vós, deve ser o escravo de todos; 
Minha Igreja primitiva era como uma criança inocente e 
cheia de amor, porque era carregada nos Braços de Meu 
Espírito Santo;" (AVVD-27 de novembro de 1996). 

CANTO PELA UNIDADE - p. 142 

DIRIGENTE - Jesus diz: "terei Eu, ó Pai, de beber ainda por 
mais um Tempo, o Cálice de sua divisão? ou, finalmente, eles 
unificarão a Festa da Páscoa, aliviando parte de minha dor e 
sofrimento? este reino de Trevas durará muito mais tempo? 
eles dividiram Meu Corpo e esqueceram-se de que é Minha 
Cabeça que fortalece e mantém junto todo o Corpo. ó Pai! 
Reconcilia-os, e lembra-os de que, pela Minha morte na 
Cruz, dei-lhes Minha Paz; dá-lhes o Espírito da Verdade, em 
sua plenitude, aos seus corações, e quando virem sua nudez, 
eles compreenderão; perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem 
o que fazem;" (AVVD-25 de outubro de 1991). 

MEDITAÇÃO 1 – Jesus diz: "se as igrejas são capazes de 
ir além dos obstáculos negativos que as impedem de se 
unir, obstáculos que, conforme as Escrituras são contra a 
realização da unidade da fé, de amor e de   culto entre 
eles, Eu serei fiel à Minha promessa de  conceder um 
tempo de paz em todo o mundo; esta paz atrairá cada ser 
ao Meu Corpo Místico,  realizando Minhas Palavras dadas 
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a todos vós em Minha oração a Deus Pai, quando 
implorei:3 “a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, 
estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para 
que o mundo creia que tu me enviaste;” esta súplica 
pronunciada pelos Meus Lábios divinos ainda ecoa do 
Céu a cada segundo; Minhas palavras entoadas 
significavam que toda a criação deve ser afetada por uma 
unidade espiritual e não por uma unidade resultado de 
um tratado assinado; para cumprir Minhas Palavras, as 
igrejas devem buscar primeiro a humildade e o amor, 
graças que podem ser obtidas através do Espírito Santo e 
através de um grande arrependimento;" (AVVD-10 de dezembro 
de 2001). 
__________ 
3 Jo 17, 21. 

  
DIRIGENTE - Jesus diz: "não é apenas por meio de palavras que 
se fará a Unidade entre irmãos, mas pela ação do Espírito Santo; 
Eu te levei a buscar a unidade e a viver a unidade que desejo;" 
(AVVD-30 de setembro de 1993). 

4.3.3.3. Oração ao Pai, pela Difusão de "A Verdadeira 
Vida em Deus" 

 

TODOS - 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 o 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 Jesus e ao Espírito Santo, e por intercessão de Maria, 
nossa Mãe Bendita, Amém. (Jesus à Vassula, 1999). 
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4.3.3.4. Oração pela salvação do mundo 

 

DIRIGENTE - Jesus diz: "bem-amados, Eu sou a Luz do mundo e 
caminho à vossa frente; digo-vos ainda isto: tenho ainda outras ovelhas 
que não são deste redil, conduzirei todas elas também à Minha Igreja 
Renovada, para que haja um só rebanho e um só Pastor; ide às nações 
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e ensinai-lhes a rezar ao Pai esta oração:" (AVVD-08 de julho de 1990) 
(Esta oração já nos havia sido dada pela nossa Santa Mãe no dia 15 de maio 
de 1990) 

TODOS - "Pai todo Misericordioso, que aqueles que ouvem 
e ouvem novamente e contudo jamais  compreendem, 
ouçam, desta vez, a Vossa Voz e compreendam que sois 
Vós, o Santo dos Santos; abri os olhos dos que veem e 
veem, contudo jamais percebem, para que vejam, desta 
vez, com seus olhos Vossa Santa Face e Vossa Glória; 
colocai Vosso Dedo em seu coração para que seu coração 
se abra e compreenda Vossa Fidelidade, eu rezo e Vos peço 
todas essas coisas, Pai Justo, para que todas as nações se 
convertam e sejam curadas através das Chagas de Vosso 
Filho Bem-Amado, Jesus  Cristo; amém;" (AVVD-15 de maio 
de 1990). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "compreendei, então, que com essa  
oração pedis a salvação do mundo; coragem, irmãos; Meus 
alunos, coragem; Eu estou convosco cada dia; pregai e defendei 
Minha Palavra sem qualquer medo, proclamai Meu Nome com 
zelo; lembrai ao mundo que Eu sou Santo; ensinai-os a viver 
santamente; sede mansos como Eu sou manso, tende Minha 
paciência e Meu Amor; apenas um pouco agora, muito pouco, e 
Aquele a Quem  esperais, chegará; virei como Amor, sim, o Amor  
regressará como Amor nesse deserto; cumprirei a Promessa, em 
breve;" (AVVD-08 de julho de 1990). 

MEDITAÇÃO 1 - Nossa Senhora diz: "pedi ao Pai para perdoar 
as almas teimosas que se recusam a ouvir e a ver; o Pai é todo 
Misericordioso e cuidará de todos Seus filhos; sim, pequeninos, 
vós sois o incenso de Deus quando rezais pela salvação de 
vossos irmãos; quanto mais intensamente rezardes, tanto mais 
poderosas vossas orações se tornam. agradecei ao Senhor que 
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vos chamou e que, com Sua graça, vos fez ouvir Seu chamado, 
portanto rezai por aqueles que se recusam a ouvir; o tempo urge 
e  muitos ainda estão inconscientes e em sono profundo; os dias 
estão voando e Meu Coração mergulha em profunda tristeza 
quando olho do alto para a juventude de hoje; falta Amor... mas 
eles também jamais conheceram o amor; muitos deles jamais 
receberam o calor ou o amor de sua mãe, uma vez que ela 
nada tinha para dar; o mundo tornou-se frio, gelado, e os 
pais voltaram-se um contra o outro, o filho voltou-se contra 
seu pai por falta de amor, a mãe recusa as súplicas de amor 
de seu filho;" (AVVD-15 de maio de 1990). 

MEDITAÇÃO 2 - Nossa Senhora diz: "o mundo está morto  para o 
amor, jaz em profunda escuridão porque o ódio, a ganância e o 
egoísmo dominam a Terra inteira até suas entranhas; Eu estou 
abalada com as cenas terríveis, com as  iniquidades deste mundo 
tenebroso e a apostasia que penetrou no próprio santuário; os 
desastres, a penúria, as calamidades, a guerra e a praga, todas 
elas atraídas por vós; tudo isso vem da terra e volta à terra; a Terra 
está autodestruindo-se e não é  Deus que vos manda todos esses 
desastres como muitos de vós tendeis a acreditar; Deus é Justo e 
todo Misericordioso, mas o mal atrai o mal;  rezai intensamente, 
rezai com vosso coração pela conversão e salvação de vossa 
era; filhos Meus, rezai Comigo; preciso de vossas orações; rezai 
e Eu as oferecerei a Deus; Eu vos asseguro que estou convosco 
onde estiverdes; Eu jamais vos deixo, sois Meus filhos; abençoo 
todos vós;" (AVVD-15 de maio de 1990). 

DIRIGENTE - Nossa Senhora diz: "Minha filha, Eu sou a  única 
Mãe de toda a humanidade; cada um de vós é Meu filho;  
…nunca deixes de rezar pela conversão do mundo Minha 
filha; compreende que quanto mais orações Eu obtenho, 
menos o mal será promulgado; as orações nunca são  
desperdiçadas; Eu as ofereço ao Pai, cuja Justiça está próxima; 
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rezai para obterdes a Misericórdia de Deus;  …vossas orações 
podem mudar o mundo; vossas orações podem obter as 
Graças de Deus para a conversão dos pecadores, e quanto 
mais conversões, mais orações serão feitas e ouvidas para 
outras conversões; compreendes? as orações são poderosas; 
eis porque insisto convosco para  que não abandoneis vossas 
orações e vossos sacrifícios; os fiéis são necessários agora, 
mais que nunca; Deus Se lembrará de todos os vossos 
sacrifícios, Meus queridos filhos; amai-O e glorificai-O; 
Ecclesia reviverá em toda Sua glória;" (AVVD-24 de novembro de 
1991). 

TODOS - "Senhor, perdoai nossa culpa, nossa maldade, 
nossas falhas, nossa intolerância, nossa falta de amor; 
perdoai-nos por nossa falta de amor e de sensibilidade. 
Convertei os malvados, os impenetráveis, os letárgicos, os 
ateus, e transfigurai-os em vasos de luz para Vos glorificarem. 
Humilhai os orgulhosos, diminuí os soberbos, dobrai os 
rígidos; transfigurai todos nós, como em Vossa 
Transfiguração. Amém." (AVVD-24 de novembro de 1991). 
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DIRIGENTE - Jesus diz: "uma vez que Meu Espírito Santo vos 
cerque, sereis todos transfigurados; estou sempre pronto a vos 
perdoar;" (AVVD-24 de novembro de 1991). 

4.3.3.5. Súplicas pelas almas do Purgatório 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…hoje Me seguirás até o domínio das 
trevas de Meu inimigo, para ver como sofrem as almas que Me 
rejeitaram;" 

Vassula pergunta: "Jesus, elas estão perdidas?" 

- Jesus responde: "aquelas que estão no Inferno, sim; mas as que 
se encontram no Purgatório estão salvas pelo amor de Meus 
bem-amados que rezam e reparam;" (AVVD-07 de março de 
1987). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…se apenas soubesses quantas  
almas sofrem agora no purgatório… liberta-as do purgatório 
para que possam vir a Mim; elas estão ansiosas para estar 
Comigo, mas são incapazes disso por causa das manchas em 
sua  alma; liberta-as através de orações e sacrifícios; liberta-as 
amando-Me,  adorando-Me; liberta-as acorrentando-te a Mim 
e à Minha Cruz; liberta-as com atos de amor; liberta-as 
compartilhando Meus sofrimentos; Vassula, essas almas 
anseiam  por Mim e por estar novamente e para sempre unidas 
a Mim, mas devem purificar-se primeiro, antes de estar na 
Minha  Presença;" (AVVD-19 de agosto de 1988). 

TODOS - Vassula diz: "Senhor, Vós dissestes: “e estar novamente 
unidas a Mim...” Elas já estiveram alguma vez e por algum tempo 
Convosco, após sua morte?" 
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- Jesus diz: "Eu libertei suas almas de seus corpos, Eu lhes 
mostrei Minha Santa Face por apenas um instante e, nesse 
mesmo instante, seus olhos desvendaram-se e  olhando-Me 
em Minha Pureza e em Minha Luz, viram imediatamente A 
Verdade, face a face, e perceberam como suas almas 
estavam manchadas pelo pecado; apesar de seu ardente 
desejo de cair em Meus braços abertos1 e de seguir-Me, elas 
compreenderam que isso é  impossível antes de purificar 
sua alma; então com uma lancinante dor de 
arrependimento, elas recuam e preparam-se para ser 
purificadas; isso as fere e as  queima além de palavras, 
porque elas não podem Me ver; Minha ausência queima-
as, e a razão de seu maior sofrimento no purgatório é 
Minha Ausência; elas também passam por outros tipos de 
sofrimentos com fogo, dependendo de seus pecados;" 
(AVVD-19 de agosto de 1988). 

DIRIGENTE - Rezemos pelas almas do Purgatório. 

TODOS - Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. 

4.3.3.6. Súplicas pelas Necessidades Espirituais e 
Temporais 

 

TODOS - Ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus e pela poderosa 
intercessão da Santa Mãe de Deus e nossa Mãe, derramai copiosas 
bênçãos e providenciai sobre as nossas necessidades pessoais e 
comunitárias. 

(Pausa) - citar a situação, o acontecimento, as necessidades da 
pessoa ou dos Grupos ou das Comunidades, das Casas de Maria da 
AVVD, da Fundação e das Associações de “A Verdadeira Vida em 
Deus” e outras. 
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4.3.3.7. Súplica pelos Necessitados e pelas Casas de Maria 
da AVVD (ajuda aos pobres) 

DIRIGENTE: - Jesus diz: "segue Meu Mandamento3 à letra! a 
morte não deve vir; tu consegues ver o que Eu vejo todos os 
dias? não... não, não podes ver o que Eu vejo... Eu perco 
milhares de vidas;4 Eu perco tantas… todos os dias! tu viste o 
que Eu vi lá no deserto? há milhares que estão famintos e 
sedentos de  consolação, esperança e amor; há milhares que 
estão nus e necessitando de Minhas Palavras; Minha 
compaixão se estende a tudo o que vive! mas olha! o Tentador 
quer despojar-te, para que nada tenhas a oferecer; vem, 
estende tua mão aos  necessitados, não faltes aos famintos que 
esperam lá fora; não te esquives de visitar os doentes;" (AVVD-
19 de março de 1996). 
___________ 
[3] Mensagem de 18 de março de 1966. [4] Jesus chorava muito e estava em agonia. 

 

TODOS - "Aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão 
sofrer necessidade, mas lhe fechar o coração, como pode estar 
nele o amor de Deus?" (1 Jo 3,17). 

DIRIGENTE - "Cristo fez-Se pobre por nós." (2Cor 8, 9). 
"A caridade cobre a multidão de nossos pecados." (1Pd 4, 8). 

TODOS - Senhor, ajudai-nos a colocar em prática Vossa Palavra: 
A caridade (esmola), a oração e o jejum. (Mt 6). 



MOMENTOS DE ADORAÇÃO - Terceiro Momento: Súplicas – Reparações – 
Espiritualidade AVVD  

 

__________________________ 
  98 

 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…agora escuta-Me e escreve 
estas palavras: estabelece Nossas Beth Myriam onde puderes; 
levanta os oprimidos e ajuda os órfãos; protege-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 Minha vida, que 
eles permaneçam virtuosos e todo-amorosos; Eu estou 
convosco... ic;"  (AVVD-27 de março de 2002).  

CASA DE MARIA DA AVVD = "BETH MYRIAM DA TLIG"  
 

Jesus pede em 27 de março de 2002 para estabelecer, onde for 
possível, as Beth Myriam (da TLIG) para alimentar e ajudar os 
necessitados. 

BRASÍLIA-DF 

Casa Beth Myriam de Brasília 
CNPJ: 06 209 320/0001-32 
Endereço: 
- Quadra 2 conjunto J lote 2 Itapoã - Brasília/DF 
CEP: 71.570-000 - Fone: (61) 99966-2903 (Divanir) 

(61) 99963-7829 (Margarida) 

  
Casa de Maria de AVVD de Brasília - DF 
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SALVADOR-BA 

Titular: Associação A Verdadeira Vida em Deus - Brasil 
CNPJ: 20.087.868/0001-88; 

 

Casa de Maria de AVVD de Salvador - BA 

BELO HORIZONTE-MG 

Associação Beneficente Cristã Casa de Maria – Beth Myriam 
CNPJ: 08.691.885/0001-24 
 
Endereços: 
- Casa de Maria I: Rua Caraça, 966 - Vila Marçola - 
Aglomerado da Serra - CEP: 30220-260 – Belo Horizonte/MG 
- Fone: (31) 3264-6003. 
 
- Casa de Maria II: Rua Nossa Senhora de Fátima, 1140 - Vila 
Nossa Senhora de Fátima - Aglomerado da Serra - CEP: 30230-
000 - Belo Horizonte/MG - Fone: (31) 3283-7850. 

 

Casa de Maria de AVVD de Belo Horizonte - MG 
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4.3.3.8. Súplica em Favor da Vida (contra o aborto) 

 

DIRIGENTE - Mensagem de São Miguel Arcanjo: "hoje, Satanás 
tenta até mesmo os eleitos de Deus; eis porque dificuldades estão 
para chegar a esta geração que constrói torres com sangue4 
inocente e funda suas pátrias no crime; só esse sacrifício5 agrada 
a Satanás... põe tua confiança no Altíssimo, filha, e encoraja as 
pessoas a pedirem Minha intercessão; Eu, São Miguel, o Arcanjo 
de Deus, jamais Me cansarei de defender a Verdade;" (AVVD-14 
de outubro de 1994). 
__________ 
[4] O aborto legalizado em muitas nações. [5] O aborto agrada a Satanás porque ele precisa 
de sacrifícios humanos para ganhar poder; assim, o aborto é praticado diariamente por 
muitos, que não têm consciência de que isso se torna um culto gratuito para o Demônio. 
Ele tem sede de sangue e agora o obtém do inocente. 
TODOS - São Miguel Arcanjo e todos os anjos do Céu rogai por 
nós. Santa Mãe Maria que acolheu e acompanhou seu Filho Jesus 
da concepção imaculada à morte e ressurreição, interceda por nós e 
por todos, na defesa da vida. 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "Minha tolerância é grande, e embora 
Eu saiba que sois pecadores e que poluístes a Terra com sangue 
inocente,2 se vierdes a Mim arrependidos, Eu perdoarei vossa 
culpa e vosso crime; Eu sou um Abismo de Graça; não tenhais 
medo... não tenhais medo de Mim, antes, tende medo da Hora 
se ela vos encontrar inconscientes e adormecidos;" (AVVD-19 de 
setembro de 1991). 
__________ 
[2] Jesus fez-me compreender que se trata dos abortos. 

DIRIGENTE - Jesus diz: "quero que sejais corajosos, não 
tenhais medo nos dias dessa grande tribulação, continuai a 
defender Minha Palavra, Minha Tradição e não aceiteis 
ostentação e doutrinas humanas que Meu Inimigo, com sua 
caneta, acrescentará e assinará; Sua assinatura será com 
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sangue tirado das crianças, usadas em suas iniciações 
assassinas, essas iniciações para sua promoção!2" (AVVD-
03 de outubro de 1994). 
___________ 
[2] Sua assinatura será com 
sangue, uma vez que tantas 
nações legalizaram o aborto, é 
mais fácil para Satanás obter 
poder. O aborto é uma forma 
velada de assassinato, 
prestando-se, deste modo, um 
culto a Satanás, uma vez que 
se trata de sacrifício humano. 
Para dar poder e promover o 
inimigo, Satanás exigiu essa 
forma velada de sacrifício 
humano. 
 
TODOS - "Senhor, 
perdoai-nos, pois, 
realmente, deixamos de 
apreciar Vosso Grande 
Amor, deixamos de 
apreciar Vosso Grande 
Sacrifício, deixamos de 
amar e de permanecer 
unidos; continuamos sem 
cessar repetindo nossos erros. Ó Senhor Jesus, precisamos, 
desesperadamente, de Vossa ajuda para voltarmos à razão. Vinde 
salvar-nos, a guirlanda da divindade caiu de nossas cabeças; olhai para 
nós e vede nossa miséria nossa lamentável degradação, nossa atrofia 
pelo que é santo. Fazei-nos voltar para Vós, vindo visitar cada um de 
nós, assim como me visitastes visitai o resto de Vossos filhos e mostrai-
lhes Vosso Coração." (AVVD-13 de agosto de 1991). 
 

CANTO - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - p. 158
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4.3.4. Devoção e Consagração ao Sagrado Coração de 
Jesus 

 

DIRIGENTE - Jesus diz: "Vassula de Meu Sagrado Coração, 
queres consagrar-te inteiramente a Mim?" 

(Substitua o nome de Vassula pelo seu) - Vassula responde: "Sim, 
meu Senhor, eu quero." 

- Jesus diz: "então, dize estas palavras:" (AVVD-26 de janeiro de 
1992). 

TODOS - "Sagrado Coração de Jesus, vinde invadir-me 
completamente, para que meus motivos sejam Vossos 
Motivos, meus desejos, Vossos Desejos,  minhas palavras, 
Vossas Palavras, meus  pensamentos, Vossos Pensamentos, 
então, permiti que me arraste para o lugar mais profundo 
de Vosso Sagrado Coração; aniquilai-me completamente; 
Eu, Vassula, adorarei Vosso Sagrado Coração do fundo do 
meu; prometo servir Vosso Sagrado Coração com um fogo 
interior; eu, com zelo, Vos servirei, ainda mais 
ardentemente que antes; Sou fraca, mas sei que Vossa 
Força me sustentará; não permitais que Vos perca de vista, 
nem que meu coração volteie em outro lugar; Eu, Vassula, 
buscarei apenas o Vosso Sagrado Coração e só a Vós 
desejarei; 

Sagrado Coração de Jesus, fazei-me detestar tudo que é 
contrário à Vossa Santidade e à Vossa Vontade; examinai-
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me inteiramente e tende certeza de que nenhum rival 
permanece dentro de mim; a partir de hoje, apertai os laços 
de Amor com os quais me enlaçastes, e fazei que minha 
alma tenha sede de  Vós e meu coração fique doente de 
amor por Vós; Sagrado Coração de Jesus, não espereis, 
vinde consumir todo meu ser com as Chamas do Vosso 
ardente Amor; tudo o que eu faça a partir de agora, seja 
feito meramente por Vossos Interesses e Vossa Glória e 
nada por mim; Eu, Vassula, Vos consagro minha vida e a 
partir de hoje quero ser a escrava de Vosso Amor, a vítima 
de Vossos Ardentes Desejos e de Vossa Paixão, para 
benefício de Vossa Igreja, e brinquedo de Vossa Alma; que 
meus traços se pareçam aos de Vossa Crucifixão através da  
amargura que encontrarei na surdez das almas, e ao vê-las 
cair; dai à minha alma sua porção; 

Sagrado Coração de Jesus, não me poupeis Vossa Cruz, 
como o Pai não Vos poupou; prendei meus olhos, meus 
pensamentos e meus desejos para serem cativos de Vosso 
Sagrado Coração; indigna eu sou, e nada mereço, mas 
ajudai-me a viver meu ato de consagração sendo leal, 
invocando incansavelmente Vosso Santo Nome; fazei meu 
espírito repelir tudo o que não sois; 

Sagrado Coração de Jesus, fazei minha alma suportar, 
mais que nunca, as Marcas de Vosso Corpo pela conversão 
das almas; Eu, Vassula, voluntariamente submeto minha 
vontade à Vossa   Vontade, agora e para sempre; amém;" 
(AVVD-26 de janeiro de 1992). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…tu Me delicias quanto te 
consagras ao Meu Sagrado Coração; vem, oferece-Me essa 
oração como um presente..." (AVVD-18 de junho de 1993). 
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DIRIGENTE - Vassula diz: "Senhor, pergunto se é possível 
ditardes uma Consagração aos Dois Corações…" 
- Jesus responde: "sim, sinceramente, Eu te darei 
uma; escreve:" (AVVD-21 de setembro de 1993). 
 
TODOS - "Anunciado nas profecias de Vossa Palavra, 
ó Senhor, sabemos, confiamos e acreditamos que o Triunfo de 
Vosso Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria é 
num futuro próximo; por isso, vimos humildemente, nos 
consagrar a nós mesmos, as nossas famílias e o nosso país 
aos Vossos Dois Sagrados  Corações; acreditamos que, ao Vos 
consagrar nosso país, não mais será levantada a espada de 
nação contra nação, e não mais haverá treinamento para a  
guerra; acreditamos que, ao consagrar nosso país aos Vossos 
Dois Amorosos Corações, todo orgulho e  arrogância 
humanos, toda impiedade e endurecimento de coração sejam 
apagados, e, então, tudo que é mal  será substituído por amor 
e coisas boas; acreditamos  que Vossos Dois Sagrados 
Corações não resistirão,  agora, aos nossos suspiros e nossas 
necessidades, mas, em sua Chama Amorosa, nos ouvirão e 
virão a nós para curar nossas chagas profundas e trazer-nos 
paz; Ó Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de  
Maria, soprai em nós uma 
centelha de Vossos Dois 
Corações, para incendiar nosso 
coração; fazei de nossa nação a 
perfeita Morada de Vossa 
Santidade; habitai em nós e nós 
em Vós, a fim de que, através do 
Amor de Vossos Dois Corações, 
encontremos Paz, Unidade e 
Conversão; amém;" (AVVD-21 de 
setembro de 1993). 
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MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "felizes as nações que aprendem a 
aclamar Meu Sagrado Coração! elas viverão à luz de Meu 
favor; felizes as nações que se consagram ao Meu Sagrado 
Coração; oh! o que não faria por elas! manterei Minha 
promessa e elas verão, um dia, Meu Trono; Eu jurei, pela Minha 
Santidade, mantê-las em segurança em Meu Coração e assim 
farei… Eu jamais falto à Minha Fidelidade..." (AVVD-13 de junho 
de 1996). 

MEDITAÇÃO 3 - "…Eu vim para reviver a devoção ao Meu 
Sagrado Coração, felizes os que seguem esta devoção;  ...a que 
podeis comparar Meu Sagrado Coração? a uma Fonte que torna 
férteis os jardins? sim, e se algum homem tem sede, deixai-o vir 
a Mim! que o homem coma e beba; Meu Coração é um poço de 
água viva; vinde mergulhar-vos nestas correntes1 que fluem de 
Meu Sagrado Coração;" (AVVD-28 de novembro de 1996). 
__________ 
[1] Jesus falava sobre Seu Espírito. 
 
DIRIGENTE - Jesus diz: "Vassula, compreendeste por que vim a 
ti como Sagrado Coração? Eu vim deste modo para que deste 
Coração7 obtenhas Misericórdia... sim, não apenas tu, mas todos 
vós; vem agora;" (AVVD-26 de janeiro de 1997). 
________________________ 
[7] Jesus apontava Seu Coração com Seu dedo indicador. 
 
"como é Coração do Senhor? o Coração do Senhor é como um 
infinito oceano de Amor e de Misericórdia; é como um tesouro 
incomparável e inestimável, que todo aquele que O  tem jamais 
O deixa escapar, pois sabe que Nele está a vida  eterna; Meu 
Coração é como um fornalha ardente de Amor, pronta para 
consumir vosso coração em Seu Amor; Meu Coração é Luz, 
ultrapassando em brilho todas as constelações juntas; ...é o 
Coração da completa Unidade que não vos diferencia uns dos 
outros, uma vez que todos pertenceis a este Coração; é o 
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Coração que rezou ao Pai para que todos sejais um em Nós..." 
(AVVD-26 de janeiro de 1997). 
 
 

4.3.5. Reparações 
 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…trabalhemos com amor e 
reparemos; vem, Eu te ensinarei a reparar;" (AVVD-07 de 
março de 1987). 

- Jesus diz: "…de tempos em tempos, venho reavivar tudo o 
que já foi ensinado por Mim; Eu sou vosso Salvador, 
sempre perto de vós, sempre pronto para arrebatar-vos do 
mal; venho com esperança de que Minha Palavra penetre 
corações e neles repouse; Vassula, repararás pelos 
outros?" 
 
- Vassula diz: "Senhor, o que exatamente significa “reparar”?" 
 
- Jesus diz: "reparar é compensar por aqueles que não dão 
resposta alguma ao Meu amor; repara pelos outros; tudo o 
que deves fazer é amar-Me com todo teu coração e teu 
espírito;" (AVVD-01 de março de 1987). (1° Mandamento) 

TODOS - "Eu Vos amo! Mas quero aprender a amar-Vos sem 
medida para ser capaz de reparar mais." (AVVD-01 de março de 
1987). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "Nós estamos partilhando Minha  
Paixão pelas seguintes razões, Minha filha: pela conversão das  
almas; por reparações; por todos os que distorcem Minha Palavra; 
pelos mestres que assumem que Eu não ressuscitei com Meu 
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Corpo; por aqueles que Me sufocam, diferenciando-se em Mim; 
pela  insinceridade que reina ao redor de Meu Vigário; pela 
insinceridade que reina entre os que gritam pela Paz e pela 
Unidade, mas permanecem inertes à sua própria palavra; por 
aqueles que sufocam a Voz de Meu Santo Espírito, e por aqueles 
que continuam a viver em grande maldade sob estes céus; bem-
amada, repara por todas as almas que Me conduzem, hora após 
hora, no Caminho do Calvário; todas essas reparações não são 
em vão; o Amor também te assistirá;1 vem; " (AVVD-02 de março de 
1990). 
___________ 
1 Jesus referiu-Se ao momento em que sairei, esta tarde, de Sua Paixão. 

"…em todas as ocasiões possíveis olhai para Mim e rezai, rezai 
para reparar e satisfazer a falta 
de orações desta Terra;" 
(AVVD-05 de abril de 1989). 

MEDITAÇÃO 2 - São Miguel 
Arcanjo: "filha de Deus, nada é 
impossível para Deus; reparações 
tremendas têm de ser feitas; se tua 
geração se converter, o Santo dos 
Santos suspenderá Seu Castigo; que 
aqueles que têm ouvidos ouçam, pois 
Sua Misericórdia alcança, de 
geração em geração, aqueles que O 
temem; fica alerta, não deixes nunca 
de reparar;" (AVVD-08 de março de 
1989). 

TODOS - Vassula diz: "Sinto-me muito envergonhada. Sou 
realmente a última a falar. Não importa o que faça para tentar 
reparar e agradecer-Vos, Senhor, jamais chegarei próximo o 
bastante do que novamente fizestes por mim."  (AVVD-08 de 
novembro de 1987). 
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- Vassula diz: "Jesus, gostaria de reparar toda ofensa proferida 
contra nossa Bendita Mãe. Não suporto ouvir as ofensas de 
Vossas criaturas contra Ela, especialmente a dos ministros. 
Preferiria ver minha cabeça rolar e defendê-La." (AVVD-08 de 
outubro de 1987). 

DIRIGENTE - Nossa Senhora pede: "…age como Deus quer 
que ajas; alivia-Me das dores que fazem Meu Coração 
sucumbir diariamente, por parte daqueles que negam a  
Presença real de Meu Filho na  Eucaristia; Jesus,  
carinhosamente, te convida a  participar de Seu Corpo; fica 
sabendo que Ele te  deseja, de todo Seu Coração e, por 
qualquer gesto generoso de tua parte, Seu Coração se 
desfaz em Rios de Misericórdia e de Bondade, que fluem 
sobre muitos corações endurecidos;" (AVVD-09 de abril de 
1998). 

TODOS - Vassula diz: "2Ó Virgem Real, inseparavelmente unida ao 
Coração de Jesus, eu Vos ofereço todos os pecadores do mundo, 
que ofendem Vosso Filho no Santíssimo Sacramento; que aqueles 
que O atacam sejam perdoados por Deus através de Vossa 
Inocência, de Vossa Beatitude e de Vosso Doce Coração, que se 
tornou o Mais Santo Tabernáculo de Deus; amém;" (AVVD-09 de 
abril de 1998). 
___________ 
[2] Minha alma, de repente, cheia do Espírito, gritou o que se segue. 

DIRIGENTE - Jesus diz: "vem, Eu te ensinarei outra oração, 
muito eficaz para reparações; repete depois de Mim estas 
palavras:" 

TODOS - Jesus diz: “Eu creio, adoro, espero e Vos amo; 
amém.” 
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DIRIGENTE - Vassula diz: "Mas, Senhor, isso foi dito por Vosso 
Anjo da Paz, em Fátima." 

- Jesus diz: "Eu ensinei Meus anjos a 
rezarem deste modo..." (AVVD-10 
de janeiro de 1988). 

TODOS - Vassula diz: "Senhor, 
ajudai-me em tudo, ajudai-me a fazer 
reparação pelo Vosso povo, pela 
Vossa Igreja, a oferecer sacrifícios, 
orações que se elevarão como 
incenso ao céu e que serão um aroma 
calmante para o Pai, um santo óleo 
para o Filho e a consagração para o 
Espírito Santo. Ó Santíssima Trindade, bordado de minha alma, 
ornamentação esplêndida de meu coração, emblema de minha 
mente, harmonia de minha voz, 
sentinela de meu ser, o que mais 
poderia dizer e ainda assim não ser 
suficiente." (AVVD-19 de outubro de 
1998). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…essa é 
Minha recomendação; reza, reza, 
reza e lembra-te sempre de Minha 
Presença; jejua, confessa-te e adora-
Me; come-Me e bebe-Me; retribui o 
mal com amor e alegra-te por tudo 
que te dou;" (AVVD-13 de abril de 
1990). 
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4.3.6. Novena ao Santíssimo Sacramento 

 

Faça durante nove dias, diante de Jesus no Santíssimo 
Sacramento: 

"Jesus Ressuscitado, eu creio que estás vivo diante dos meus olhos 
na Hóstia Consagrada. Creio também, Jesus, no Teu poder contra 
toda a espécie de mal, porque Tu venceste pela Tua morte e 
Ressurreição, o pecado e a morte. Teu preciosíssimo Sangue 
derramado na cruz está presente na Hóstia Santa. Eu creio Jesus, e 
clamo que este Sangue seja agora derramado sobre mim e sobre 
todos os meus familiares. Eu peço, Senhor Jesus, que, pelo poder 
libertador e salvífico deste sangue, possamos nos livrar de toda 
opressão diabólica que possa estar prejudicando a nossa família. 
Peço também que atenda, em especial, este pedido que agora faço 
na Tua presença." 

(Apresente aqui o seu pedido) 

Eu, desde já, agradeço confiante que Tu me atenderás. Eu louvo 
o Pai por ter nos dado a Ti Jesus, como presente de Páscoa. Eu 
agradeço de coração ao Espírito Santo que me ilumina e me 
conduz nos momentos de sofrimento e de escuridão. Muito 
obrigado, Jesus, meu Salvador e Libertador". 

Reze com fé um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Glória.
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4.4. QUARTO MOMENTO 

Louvor à Santíssima Trindade e Maria Mãe 
de Deus 

 
4.4.1. Louvor à Santíssima Trindade 
4.4.2. Mãe Deus e Rainha do Céu 

Minha mãe e vossa mãe Maria 
4.4.3. Consagração a Nossa Senhora 
4.4.4. Rosário - Terço 
4.4.5. Missão dos bem-amados discípulos 

 

4.4.1. Louvor à Santíssima Trindade 

 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…louvai-Me, vosso Salvador, dia 
e noite, louvai-Me por alimentar-vos com Minhas 
Próprias Mãos;" (AVVD-09 de fevereiro de 1990). 

Louvor de Davi (Sl 144, 1-21)(Heb. 145). 

Rezemos em grupos alternados: 

1 Ó meu Deus, meu rei, eu vos glorificarei 
e bendirei o vosso nome pelos séculos dos séculos. 

2 Dia a dia vos bendirei 
e louvarei o vosso nome eternamente. 
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3 Grande é o Senhor e sumamente louvável, 
insondável é a sua grandeza. 

4 Cada geração apregoa à outra as vossas obras, 
e proclama o vosso poder. 

5 Elas falam do brilho esplendoroso de vossa majestade 
e publicam as vossas maravilhas. 

6 Anunciam o formidável poder de vossas obras 
e narram a vossa grandeza. 

7 Proclamam o louvor de vossa bondade imensa, 
e aclamam a vossa justiça. 

8 O Senhor é clemente e compassivo, 
longânime e cheio de bondade. 

 

CANTO DE LOUVOR - 142 

DIRIGENTE - Jesus diz: "Eu sou Deus, o Deus Vivo, teu 
Criador; Eu sou Amor, Eu sou teu Pai que fala   contigo 
agora; Eu sou a Santíssima   Trindade; ...louva-Me." 

- Vassula diz: "Senhor, indicai-me nas Escrituras um Capítulo de 
Louvor para ler para Vós." 

- Jesus diz: "Eu o indicarei, abre a Santa Bíblia;" 

- Vassula diz: "(Abri. Era o Livro de Daniel 3, 52-90; li, então, 
aqueles versículos para o Senhor; isso O agradou.)" (AVVD-17 
de janeiro de 1989). 
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"Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e 
de eterna glória! Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, 
digno do mais alto louvor e de eterna exaltação!"  (Dn. 3, 52-90). 

DIRIGENTE - Rezemos em grupos alternados: 

52 Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de 
eterna glória! Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, 
digno do mais alto louvor e de eterna exaltação! 

53 Sede bendito no templo de vossa glória santa, 
digno do mais alto louvor e de eterna glória! 

54 Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos, 
e por estardes sentado sobre os 
querubins, 
digno do mais alto louvor e de 
eterna exaltação! 

55 Sede bendito sobre vosso régio trono, 
digno do mais alto louvor e de 
eterna exaltação! 

56 Sede bendito no firmamento dos 
céus, 

digno do mais alto louvor e de 
eterna glória! 

57 Obras do Senhor, bendizei todas ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

58 Céus, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

59 Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 
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60 Águas e tudo o que está sobre os céus, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

61 Todos os poderes do Senhor, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 
 
 

81 Animais e rebanhos, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

82 E vós, homens, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

83 Que Israel bendiga ao Senhor, 
e o louve e o exalte eternamente! 

84 Sacerdotes, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

85 Vós que estais a serviço do templo, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

86 Espíritos e almas dos justos, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

87 Santos e humildes de coração, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 

88 Ananias, Azarias e Misael, bendizei ao Senhor, 
louvai-o e exaltai-o eternamente! 
porque ele nos livrou da permanência nas trevas, salvou-nos 
da mão da morte; 
tirou-nos da fornalha ardente, 
e arrancou-nos do meio das chamas. 

89 Glorificai ao Senhor porque ele é bom, 
porque eterna é a sua misericórdia. 
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90 Homens piedosos, bendizei ao Senhor, Deus dos deuses, 
louvai-o e glorificai-o, 
porque é eterna a sua misericórdia! (Dn 3,52-90 -52). 

 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…louvai-Me, vosso Salvador, dia 
e noite…" (AVVD-09 de fevereiro de 1990). 

- Jesus diz: "vem, louva-Me de vez em quando, filha, isso Me 
glorifica e Me agrada também, dize estas palavras:" (AVVD-
19 de janeiro de 1990). 

TODOS - Jesus diz: "Glória a Deus, o Altíssimo, bendito seja 
Seu Nome;" 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "apenas essas palavras e Eu sou 
glorificado; então, dize isto:" 

TODOS - Jesus diz: "Meu Jesus, Vós que me favorecestes, eu 
Vos bendigo;" (AVVD-19 de janeiro de 1990). 

MEDITAÇÃO 3 - Jesus diz: "…vinde, agradai-Me e dizei estas 
palavras:" 

TODOS - Jesus diz: "bendito sejais, Senhor, todo 
Misericordioso, a Vós pertencem toda a Grandeza, todo o 
Poder, todo o Esplendor; Vossa é a soberania e sois o 
Soberano de tudo e acima de tudo; e é por Vós e através de 
Vós que a Unidade descerá como relâmpago, para honrar e 
glorificar Vosso Corpo, amém;" (AVVD-17 de janeiro de 1990). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "dirigi-te ao Pai e diz depois de Mim 
estas palavras:" 
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TODOS - "Pai Eterno, santificado seja o Vosso Nome, conhecer-
Vos é Vida eterna, conhecer-Vos é conhecer a  Verdade, Pai de 
toda Sabedoria, santificai-me com Vosso  Espírito Santo para que 
meu coração pronuncie palavras  cheias de sabedoria; Único e 
Perfeito, Fonte do Amor Sublime, Vossa Majestade, arrebatai meu 
coração para que Vos louve, noite e dia; Fonte de Mirra e Aloés, 
perfumai minha alma miserável com Vossa delicada fragrância 
para que ao encontrar Meu Rei e Vosso Filho Amado, Ele não 
afaste Seus Olhos  de mim; conhecer-Vos é estar em Vossa Luz, 
esta Luz que me mostrará o Caminho e me atrairá para as 
Pegadas de Vosso Amado Filho; Fonte de Água Viva, vinde, vinde 
mergulhar-me, Vossa filha, na Vossa Corrente que flui, 
abundantemente, de Vosso  Santuário; ó Deus! amo-Vos às 
lágrimas! que minha alma miserável anseie por tudo o que é 
Santo, que minha alma experimente Vossa Ternura, Yahweh, Vós 
sois meu Deus, eu louvo Vosso Nome, pois olhastes minha alma 
miserável e a enchestes com o brilho de Vossa Glória. meu 
coração canta para Vós, Pai, meu espírito se alegra em Vosso 
Espírito; ó Deus, meu Pai, permiti à minha alma sucumbir em 
Vossos Amorosos Braços fixando Vosso Selo em meu coração, a 
fim de que meu amor por Vós torne-se mais forte que a própria 
Morte; amém;" (AVVD-02 de março de 1993). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "como uma árvore que é plantada 
perto de uma fonte de água, não estás negligenciada; Eu Próprio 
sou teu Guardião;" (AVVD-02 de março de 1993). 

 

ODES À SANTÍSSIMA TRINDADE 
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DIRIGENTE - Jesus diz: - 
"…proclama todas as Minhas  
maravilhas a cada nação; a 
inocência e a integridade Me 
receberão de braços abertos e 
se beneficiarão de Minhas  
maravilhas; Eu preciso reeducar 
Meu povo para aprender a 
render tributo ao Pai, a Mim e 
ao Espírito Santo; render tributo 
à Nossa Glória e Poder, render 
tributo à Nossa Misericórdia e 
Bondade, render tributo aos 
Nossos milagres e aos Nossos 
sinais; eis porque tenho de reeducá-los a aprender como buscar 
Minha Santa Face e a reconhecê-La;" (AVVD-03 de fevereiro de 
2003). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "não, não muitos compreendem a 
Santíssima e indivisível Trindade, no entanto, Nós somos uma 
Substância, um Poder e um Conhecimento, um só Deus... e 
somos livres para Nos comunicar a qualquer alma e a qualquer 
momento; o Pai e Eu e o Espírito Santo, todos três, descemos 
como três testemunhas a fim de soletrar novamente Nossa 
Palavra e reeducar-vos para viver uma verdadeira vida em 
Nós;" (AVVD-03 de fevereiro de 2003). 
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DIRIGENTE - É o Espírito Santo que fala: "a Paz esteja  contigo; 
olha, o Esposo Se inclina sobre ti, para te cantar Sua Ode 
também e comunicar palavras de Vida; Eu sou o Espírito da  
Verdade que procede do Pai e é enviado pelo Filho, Jesus Cristo;  
Nós somos uma Substância e um Poder e um Conhecimento e,  
uma vez que Nós somos um único Deus, Nós conversamos e 
damos conhecimento da mesma maneira e nos mesmos termos; 
este  grande conhecimento te é transmitido com amor; o que é 
a Vida Eterna? a Vida Eterna é conhecer-Nos em Nossa Glória 
Trina;"  (AVVD-03 de fevereiro de 2003). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: - "escuta Vassula, dá-Me tua 
atenção; aprende que Deus e Eu sou Um;1 Eu sou o Pai e o 
Filho;2 agora, compreendes? Eu sou Um, Eu sou Todo em 
Um, Eu sou Todo em Um;" (AVVD-02 de março de 1987). 
_____________ 
[1] Deus Trino, mas um em unidade de essência. [2] “Quem Me viu, viu o Pai... Eu 
estou no Pai e o Pai está em Mim”. (Jo 14, 9-10) 

"Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me 
conheceste, Filipe! Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, 
dizes: Mostra-nos o Pai..." (Jo 14,9). 

"Não credes que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras 
que vos digo não as digo de mim mesmo; mas o Pai, que 
permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras." (Jo 14,10). 

- Jesus diz: "tentemos; o Espírito Santo vem de Mim; entendes 
agora? Todo em Um, a Santíssima Trindade é Una;3 podes 
chamar-Me de Pai também;4 a Sabedoria vem de Mim, Eu 
também sou a Sabedoria; sou Eu, Jesus; toda vez que duvidares, 
vem a Mim;" (AVVD-02 de março de 1987). 
___________ 
[3] Em substância. [4] Is 9, 5: “Pai Eterno...” 
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DIRIGENTE - Louvemos a Deus com a Virgem Maria: 

Magnificat (Lc 1, 46-56) 

46 E Maria disse: 
Todos - "Minha alma glorifica ao Senhor, 

47 meu espírito exulta de alegria 
em Deus, meu Salvador, 

48 porque olhou sua pobre 
serva. 
Por isto, desde agora, 
me proclamarão bem-
aventurada todas as 
gerações, 

49 porque realizou em mim 
maravilhas aquele que 
é poderoso e cujo nome 
é Santo. 

50 Sua misericórdia se 
estende, de geração em 
geração, 
sobre os que o temem. 

51 Manifestou o poder do seu braço: 
desconcertou os corações dos soberbos. 

52 Derrubou do trono os poderosos 
e exaltou os humildes. 

53 Saciou de bens os indigentes 
e despediu de mãos vazias os ricos. 
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54 Acolheu a Israel, seu servo, 
lembrando da sua misericórdia, 

55 conforme prometera a nossos pais, 
em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre." 

 
4.4.2. Maria Mãe de Deus e Rainha do Céu 

(Consagração) 

 

DIRIGENTE - Jesus diz: "vem agora, sente-Me, alegra-Me, sorri 
para Mim; fala e deixa-Me ouvir tuas palavras; Vassula, busca-
Me perto de Minha Mãe, tua Santa Mãe; estamos juntos; amo-
te;" (AVVD-31 de janeiro de 1988). 

TODOS - Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita 
sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora 
de nossa morte. Amém. 

DIRIGENTE - O Pai Javé diz: "Eu, o Criador dos céus e da  Terra, 
digo-vos que Meu Espírito Santo é o Esposo da Esposa, Dela que 
carregou o Infante, Aquele que deveria vos salvar e vos  redimir, 
e em Quem, através de Seu Sangue, ganharíeis a liberdade, o 
perdão de vossos pecados; Ele é o Esposo Daquela, em Quem 
encontrou como que um jardim fechado com as essências  mais 
raras das virtudes, uma fonte selada, a mais encantadora das 
Mulheres, banhada na pureza por causa de Sua perfeição única;  
Meu Espírito veio sobre Ela e A cobriu com Sua sombra e Me 
glorificou fazendo Dela a Mulher de Deus, a Mulher da  
humanidade e a Rainha do Céu;1 " (AVVD-05 de outubro de 1992). 
__________ 
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[1] Gostaria de observar que o Pai, ao ditar-me esta passagem sobre Nossa Bendita Mãe, não 
fosse Ele Deus, eu diria que estava exaltado, tamanha era Sua alegria. 
 
MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "Vassula, quero que desenhes dois  
Corações; sim, um perto do outro, de fato, unidos;  circunda-os  com 
uma coroa de  espinhos, sim; o Coração Imaculado de Minha Mãe 
está unido ao Meu; desejo de cada um de vós a devoção que Seu 
Imaculado Coração merece; vês, filha, como Nossos Divinos 
Corações estão cobertos de espinhos por  homens que apenas Nos 
mostram ingratidão, sacrilégio, falta de  amor; é o conjunto de seus 
pecados; Vassula, Eu, que sou a Palavra, amo-A e respeito-A; desejo 
que vos aproximeis de  Minha Mãe e A honreis 
como Eu A honro; desejo que todo  joelho se dobre 
honrando-A; desejo que rezeis o Terço e saudeis  
vossa Santa Mãe;"  (AVVD-25 de janeiro de 1988). 

 

- Jesus diz: "vem, antes de repousares, reza a Salve Rainha; estou 
escutando; alegra Meu Coração e o Coração de tua Mãe 
também…" (AVVD-22 de maio de 1990). 

TODOS - Salve Rainha, Mãe de 
Misericórdia, vida, doçura, 
esperança nossa, salve! A vós 
bradamos os degredados filhos 
de Eva, a vós suspiramos, 
gemendo e chorando neste vale 
de lágrimas. Eia, pois, advogada 
nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei, e 

depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso 
ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai 
por nós, Santa Mãe de Deus! Para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo. 
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MEDITAÇÃO 2 - Nossa Senhora diz: "…percebei que Nossa 
Presença está no meio de vós, escutando vossos corações, como 
vos amo! filhos, sou vossa Mãe; permiti a Meu Filho conduzir-vos 
e curar-vos, purificando-vos; deixai-vos ser curados por Jesus; 
recebei essa graça que Meu Filho vos oferece, compreendei por 
que Ele busca cada alma; Jesus vos ama infinitamente! Eu, a Mãe 
de toda humanidade, a Mãe de vosso Salvador, estou perto de 
vós, filhos, sempre pronta para ajudar-vos; vinde! abri-Nos vossos 
corações; Nós somos vossa Santa Família, recebei Nossa Paz; 
Jesus e Eu abençoamos todos vós;" (AVVD-26 de setembro de 1988). 

MEDITAÇÃO 3 - Jesus diz: "…envio-vos Minha Mãe a diferentes 
nações para vos instruir como 
Educadora; demonstro Minha 
Infinita Misericórdia como um 
estandarte acima de vossas 
cabeças, geração, para educar-te 
e trazer-te de volta à divindade; se 
Me ouvires hoje, elevarei tua alma 
e alcançarás o lugar de repouso;" 
(AVVD-12 de abril de 1990). 

MEDITAÇÃO 4 - O Pai fala: "homem! nascido de mulher, honra A 
Mulher adornada com o sol! homem frágil! encontra teu consolo 
em Seu abraço e naqueles mesmos braços que carregaram Meu 
Filho pelo deserto até o Egito; honra a Mãe que Me honrou com 
Sua benevolência; por quê? não A favoreci altamente? Eu fiz 
grandes coisas pela Mulher vestida com o sol, para que, a partir 
daquele dia, quando Meu Espírito A cobriu, todas as gerações A 
chamassem de Bendita; vergonha e desonra são a sorte de quem A 
deixou de honrar; não sinto prazer em vossos comentários 
combinados com  zombarias sobre a Mulher tão altamente 
favorecida por Mim, e  a cada um Eu pagarei o que lhe é devido; 
humilhai vosso espírito, humilhai-o ainda mais agora, e abstende-
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vos de fazer caretas quando se trata de suplicar Sua intercessão; 
quem vos diz que Eu não A escutarei? vossa Mãe não intercedeu 
em Caná? esses sinais foram realizados para que vosso espírito 
possa  compreender o  que hoje ele rejeita;1 o  sinal foi dado para 
todas as gerações futuras; a Mulher ornada com o sol,  ornada 
com Meu Espírito Santo, três vezes Santo e que enche o mundo, 
ocupa o lugar de Mãe de Deus;" (AVVD-27 de janeiro de 1996). 

__________ 
[1] Deus fala só dos que rejeitam Nossa Bendita Mãe e dos que não A honram o bastante.   
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DIRIGENTE - Jesus diz: "Minha Vinda está próxima e Minha 
Promessa está a caminho de ser cumprida e vossa espera será 
abreviada  por causa das orações de Minha Mãe, juntamente 
com a de todos meus  santos; portanto, Meus bem-amados, 
enquanto esperais, reconciliai-vos e vivei santamente para que Eu 
vos encontre em paz; Eu virei muito em breve, agora, como Amor; 
em breve, tudo chegará ao fim, e um dia todos tereis de 
responder-Me e prestar-Me vossas contas; então, o que  
acontecerá aos fracos e aos pecadores? e o que acontecerá 
àqueles que  continuam a ofender-Me?" (AVVD-12 de setembro de 
1990). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…a Misericórdia inclina-Se do  Céu 
e de Seu Trono; Ele compadeceu-se de vós;” eis porque, antes 
de Meu Regresso, envio-vos, antes de Mim, a Arca da Aliança,  
envio-vos a Mulher do Apocalipse, a segunda Eva, que 
esmagará a cabeça da serpente com seu calcanhar; envio-vos, 
antes de Mim, Minha Mãe, para abrir uma estrada larga e 
nivelá-la, nesse deserto; envio-vos a Rainha do Céu, a Porta 
do Céu, para preparar-vos e para ensinar todos vós que ainda 
jazeis estendidos na poeira, para vos apresentardes e fazerdes 
vossa paz Comigo, vosso Rei,  antes de Meu Grande Regresso; 
Eu vos envio a Rainha da  Paz para percorrer de um canto ao 
outro da Terra e  reunir-vos um a um;" (AVVD-10 de outubro de 
1990). 

TODOS - Jesus diz: "o Sagrado Coração de vossa Mãe será 
vossa defesa e o Meu Sagrado Coração, vossa Morada;" 
(AVVD-02 de agosto de 1991). 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz:  "…Eu, Jesus Cristo, tua Mãe, os 
Santos e teu Anjo da Guarda, estamos todos a teu lado; não 
tenhas medo, teu Abba é tua Força e teu Abrigo; tu Me és 
muito preciosa, Minha filha;" (AVVD-04 de agosto de 1991). 
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DIRIGENTE - Jesus diz: 
"…podes ficar triste a ponto de 
morrer, mas a Rainha cuida 
sempre de ti, devolvendo-te à 
alegria e à vida; a Rainha te dá 
coragem e trata de tuas feridas 
com Seu Amor Maternal e 
Afeição; tua Mãe cuida de ti, 
Minha filha, como cuidou de 
Mim; em tua miséria e angústia, 
Ela vem voando e leva-te para 
o Seu Aposento,1 o mesmo 
Aposento em que Me concebeu;" (AVVD-04 de dezembro de 1990). 
__________ 
[1] Seu Coração. 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…jamais duvides, sou Eu, Jesus  
Cristo; chamei-te de Minha Cruz, chamei-te em Minha 
Agonia para mostrar-te como Eu, 
Que sou a Cabeça de Minha Igreja, 
encontro-Me hoje; a imagem de Meu 
Corpo morto nos  Braços de Minha 
Mãe1 é um modo simbólico de 
mostrar-te como toda vossa 
apostasia traiu Minha Igreja; 
percebes, filha, levei-te a  ver a 
imagem correta da  Igreja atual; viste em Minha Mãe Sua 
tristeza e, em  Seus Braços, Meu Corpo Morto, traído, ferido, 
açoitado; é exatamente assim que se encontra Minha Igreja 
de hoje; Minha Mãe chora  Lágrimas de Sangue sobre Ela, 
como chorou sobre Meu Corpo no Gólgota; mas, em pouco 
tempo, Ela2 será renovada, transfigurada e ressuscitada 
como Eu, o  Senhor, Ressuscitei;"  (AVVD-16 de agosto de 1988). 
__________ 
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[1] A imagem de Santa Maria e de Jesus depois da Crucifixão em San Sylvestro, em 
Roma. [2] A Igreja. 

DIRIGENTE - Vassula diz: "Nossa 
Bendita Mãe também lhes dá uma 
mensagem." 

TODOS - Jesus diz: "Ecclesia reviverá; 
glória a Deus; Eu sou a Rainha do 
Céu, vossa Mãe, e abençoo-vos; rezai 
pela paz, rezai pela fé, pelo amor e 
pela unidade; rezai pela conversão de 
todos Meus filhos; quero que todos 
sejam salvos;" (AVVD-17 de outubro de 
1991). 

MEDITAÇÃO 2 - Nossa Senhora diz: "…Minhas lágrimas e 
Minhas súplicas ao Pai salvaram teu filho; ama o Pai, pois Ele é 
o mais Compassivo;" (AVVD-19 de agosto de 1988). 

TODOS - Bendigo-Vos, Mãe.  (AVVD-19 de agosto de 1988). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…Meu Sagrado Coração é vosso Refúgio, 
portanto vinde e consagrai-vos e vossas famílias a Mim e ao 
Imaculado Coração de vossa Mãe;" (AVVD-07 de julho de 1992). 

 

4.4.3. Canto - Consagração a Nossa Senhora 

 

Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço 
inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu 
hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus 
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ouvidos, minha boca. Tudo o que sou desejo que a vós pertença. 
Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e 
propriedade vossa. Amém. (2x) 

TODOS (Cântico do Emmanuel) - "Meu Deus, meu Deus, Quem é 
essa que se levanta como a aurora, brilhante no crepúsculo, como 
a estrela da manhã? Quem é mais bela que a lua, enfeitada com 
o sol e uma Porta bem aberta em Seu Coração?" 

“Ela é a Rainha do Céu, Ela é a Minha Mãe e tua Mãe, 
a mais encantadora das mulheres, linda como o Céu, 
radiante como Minha Glória, única em Sua Perfeição, a 
Delícia de Minha Alma, Ela é a Mulher com as doze  
estrelas em Sua Cabeça, como uma coroa, o Vaso de  
Minha Glória, um Reflexo de Minha Eterna Luz; Ela é 
Aquela, cuja Presença em 
Minha Corte ofusca todas as  
constelações juntas; Ela é o 
Vaso da Verdadeira Luz, do 
Verbo feito carne e que viveu 
no meio de vós, Ela é a 
Graça na Graça, o mais 
Doce Cântico dos salmistas, 
Ela é Meu Tema de Alegria 
Minha Honra e Meu 
Orgulho, Ela é a Porta do 
Céu, Aquela que mostra a 
Seus filhos como entrar em 
Meu Reino, Ela é Minha 
Obra-prima, Ela é a 
Consoladora de vosso 
Consolador, a Corredentora de vosso Redentor, a 
Esposa de Meu  Espírito Santo; filha, Eu não descansarei, 
não até que te leve também à Casa de Minha Mãe, ao 
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Aposento em que Ela Me concebeu, para te revelar, a ti 
também, Sua Beleza, então, todos os mistérios que te 
pareciam um poço de enigmas, de repente, como 
estrondo de um raio, te serão também revelados, Minha 
bem-amada, e compreenderás porque a Mulher vestida 
com o Sol  descerá agora de Minhas cortes para todos 
vós, num momento tão obscuro; deixa teus olhos, Minha 
pomba, fixos à frente, e que teu olhar seja direto, adiante 
de ti; pelo Caminho por onde passei, Eu voltarei, Meu 
amor, virei e cuidarei, Eu Próprio, de Minha Vinha,  
Emanuel estará convosco;”(AVVD-11 de novembro de 1993). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…coloquei-A acima de todas essas 
coisas;3 a Rainha do Céu está sempre na presença do trono do 
Altíssimo; nada menos que a altura do Céu sobre a Terra é a 
grandeza de Seu Nome; Seu Nome, envolvido num manto de luz; 
que o mundo inteiro dobre seu joelho diante Dela, que tem o Nome 
Sagrado de: Mãe de Deus;" (AVVD-20 de março de 1996). 
__________ 
[3] Disso decorre o sinal da Mulher com a lua sob Seus pés. 

 

4.4.4. - O Rosário ou o Terço 

 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…Eu, que sou a Palavra, amo-A e 
respeito-A; desejo que vos aproximeis de Minha Mãe e A honreis  
como Eu A honro; desejo que todo joelho se dobre honrando-A; 
desejo que rezeis o Terço e saudeis vossa Santa Mãe; quero que  
repareis vossos pecados pedindo-Lhe que vos ensine; sê 
vigilante, filha; vem, Eu te revelei como o Coração de Minha Mãe 
é unido ao Meu Divino Coração, circundado por uma coroa de 
espinhos;" (AVVD-25 de janeiro de 1988). 
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DIRIGENTE - Jesus diz: "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; dei-te Minha Paz, jamais 
duvides;" (AVVD-16 de novembro de 1988). 

MEDITAÇÃO 2 - 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). 

DIRIGENTE - A nossa Santa Mãe: "pelo Santo Terço, Eu 
prevalecerei; filha, esse passo é o princípio de muitos outros 
acontecimentos que virão; compreende, Vassula, que em 
Fátima apareci como a Senhora do Rosário;1" (AVVD-10 de junho 
de 1988). 
__________ 
[1] Quando o Senhor me pediu para aprender o Santo Terço, telefonei a uma antiga vizinha, 
que eu sabia ser católica, e perguntei-lhe se tinha tempo para ensinar-me a rezar corretamente 
o Terço.  Admirada, porque sou greco-ortodoxa, ela veio da mesma forma. 

"rezai por essa Vinda, rezai para que o Amor regresse; Eu, 
Vassula, sou a Senhora do Rosário;" (AVVD-09 de agosto de 1988). 

"…imploro vossa conversão antes do dia da purificação, 
porque o tempo é urgente e Eu vos digo que, antes que esta 
geração passe, tudo o que vos tenho dito através de minhas 
almas escolhidas terá acontecido, desde os tempos de Fátima 
até o dia de hoje; filhos bem-amados, lembrai-vos de que 
Nossa Presença é também um mistério e que  deveis lembrar 
de que JAMAIS estais sozinhos; aprendei a rezar sem cessar e 
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com vosso coração; aprendei a jejuar e a fazer penitência; 
aprendei a vos confessar uma vez por mês; não vos canseis 
de fazer o bem e praticai-o em relação aos outros; vivei a Lei 
do Senhor;" (AVVD-31 de janeiro de 1990). 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "…enche-Me de alegria e difunde a 
oração do Santo Terço a todos os que Me amam e Me 
testemunham;" (AVVD-19 de março de 1988). 

MEDITAÇÃO 2 - Diz Nossa Senhora: "jamais deixeis de rezar 
vosso Terço; vinde com alegria rezar o Terço; o homem rico não 
responderá, mas o homem pobre virá a Mim com seu Terço e, 
em sua pobreza, Eu o ouvirei enquanto ele reza essa simples 
oração; pois, tudo o que é pobre e simples é mortal para 
Satanás, que é a Própria Vaidade; essa é uma das principais 
razões pelas quais Satanás odeia o Terço;"  (AVVD-18 de março 
de 1991). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "aprendei esta oração e rezai-a após 
cada dezena do terço; ic;" (AVVD-08 de agosto de 1993). 

MEDITAÇÃO 3 - Jesus diz: "Minha filha, Eu, o Senhor, te 
abençoo; amo-te, lembra-te sempre disso; reza isto Comigo:"  
 

TODOS: - "Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem 
amais mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados 
e curados, para que também sejam livres de todo o mal; amém;" 
(AVVD-08 de agosto de 1993). 
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ORAÇÃO DO ROSÁRIO OU DO TERÇO 

"A reza do Terço em seu sentido bíblico 
e cristocêntrica é um caminho para 
contemplação eucarística, vivida em 
companhia da Virgem Maria Santíssima." 
(Papa João Paulo II). 

DIRIGENTE - Rezemos o Terço com a 
Virgem Maria. 

(Ver contemplação dos Mistérios, no 
livro de oração AVVD, Edição 
Internacional: “Orientação para os 
Encontros Ecumênicos de Oração”). 

 

4.4.5. Missão dos Bem-Amados Discípulos: 
Trabalhar pela Paz, pela União e pelo Amor 

 

MEDITAÇÃO 1 - Jesus diz: "...agora exposta à injustiça do 
mundo, obtém Nossa Paz e Nosso Amor; contigo, Eu Sou; ainda 
estás disposta a trabalhar pela paz, pela unidade e pelo 
amor?" 

TODOS - Vassula diz: "Estou disposta a trabalhar pela paz, pela 
unidade e pelo amor, sim." (AVVD-19 de junho de 1995). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "então fica atenta às Minhas regras…  
sê paciente e lembra-te, lembra-te do que Eu suportei; fica feliz 
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com o que já te dei e não busques mais; continua a ser 
conscienciosa em teu trabalho;". (AVVD-19 de junho de 1995). 
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TODOS - "Devolvei-me o júbilo da Vossa salvação e que um 
espírito generoso me sustente. Vou ensinar Vossos caminhos 
aos transgressores, para que os pecadores voltem a Vós.1" 
(AVVD-14 de setembro de 1989). 
__________ 
[1] Sl 51, 14-15. 

MEDITAÇÃO 1 - "Vem tomar o Meu Jugo. O Meu Jugo, de fato, 
é suave e a Minha Carga é leve." (Mt 11, 29-30). 

A Nossa Santa Mãe diz: "…caminha Conosco, acompanha Nossos 
passos, adora-O e evangeliza por Ele, com amor; confia Nele, 
não te  preocupes com o amanhã, pois o dia de amanhã se 
preocupará consigo mesmo; não olhes para a esquerda nem para 
a direita, o Senhor quer teu total abandono para fazer de ti um ser 
perfeito, refletindo Sua Imagem Divina, essa Imagem Divina que 
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tua era perdeu; Jesus e Eu não “descemos” através de Nossas 
Mensagens, para vos julgar; não viemos vos julgar nem vos 
condenar; viemos com grande Amor e Misericórdia reconduzir-vos 
a Nós e transformar-vos todos em seres divinos; Eu te abençoo, Eu 
estou  contigo;" (AVVD-16 de novembro de 1989). 

DIRIGENTE - Jesus diz: "…e vós, vós não podeis perder a 
esperança; eis por que Eu digo: feliz quem acredita que a  
Promessa feita por Mim será cumprida… 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 serão 
vigorosas colunas de Minha Igreja, pois serão sustentados pelo 
Meu Espírito Santo, que será seu poder interior;" (AVVD-20 de 
setembro de 1996). 

MEDITAÇÃO 2 - Jesus diz: "concedo a todos os que foram 
chamados a ler Meu Hino de Amor com um coração contrito,  
graças santificantes; que seus corações contemplem a glória de 
Minha Magnificência e Meu  Amor paternal, e vejam em Mim  
não apenas um Deus  Todo-Poderoso, mas  também um Deus 
de Bondade, o mais amoroso, e um íntimo Amigo; que seus 
ouvidos ouçam os suspiros e os gemidos de Meu Coração e 
fiquem reassegurados de Minha Clemência; coloquei um 
guarda1 a teu lado, um vigia à porta de teu coração para te 
vigiar, a fim de que nenhum intruso te desvie de tua missão; 
quando falares, Meu amor, sê objetiva; sim, repete todas as 
Minhas falas, mas em poucas palavras; coloca em cada 
coração as joias que te dei; que todos saibam que Minhas 
Conversações são a própria doçura; Eu estou contigo; ic;" 
(AVVD-29 de agosto de 1998). 
[1] As Mensagens de A VERDADEIRA VIDA EM DEUS. 
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MEDITAÇÃO 3 - Jesus diz: "…queridíssimas almas, mantende-
Me sempre em vossas mentes e, desse modo, Eu sou glorificado; 
lembrai-vos de que as pequenas coisas Me agradam e tornam-
se grandes a Meus Olhos; portanto senti-vos amados por Mim; 
Eu e vós, vós e Eu, unidos no amor; Eu, Jesus, vos abençoo pela 
hora de adoração que Me fizestes; tende Minha Paz; ic;" (AVVD-
23 de maio de 1996). 

"Entrei para adorar e saí para servir" 
Dom Geraldo Ávila 

Bispo
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__________________________ 
136 

 

5. CANTOS 
 

 

1. Mestre 
 
Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, 
no silêncio e na paz. 
Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor 
para em ti repousar. 
E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. (2x)  (Refrão)  

 
Mestre, ao sairmos daqui nós iremos teus passos 
seguir com sementes nas mãos. 
 
Mestre, nós queremos plantar o teu Reino em todo 
lugar e crescer como irmãos. 
 
 

2. Eu Navegarei 

Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. 
(2x)  

Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-
me de novo! 

Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma 
explicação. (2x)/ 

Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-
me de novo! 
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E eu servirei só ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu! (2x) 

Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-
me de novo! 

 

3. Em Tua Presença 
É Teu este momento de adoração 
Não tenho nem palavras para me expressar 
No brilho dessa luz que vem do Teu olhar,  
Encontro meu abrigo, meu lugar. 
E quando estamos juntos entre nós estás, 
Passando em nosso meio a nos abençoar.  
E tocas com ternura com a Tua mão,  
A cada um que abre o coração.  
 
Minhas mãos se elevam. 
Minha voz Te louva. 
O meu ser se alegra 
Quando estou em tua presença, Senhor. (2x) 

 

4. Estou Aqui 
Estou aqui pra ser amado e te amar.  
Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar! 
Diante de Ti pra me render ao Teu amor  
E confessar minhas fraquezas: sou pecador.  
Também estou aqui pra pedir perdão 
Pelas almas que ainda não buscam o Teu coração.  
 
Te amar por quem não Te ama, 
Te adorar por quem não Te adora, 
Esperar por quem não espera em Ti,  
Pelos que não creem 
Eu estou aqui! 
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5. Eu Quisera 
Eu quisera, Jesus adorado,  
Teu sacrário de amor rodear  
De almas puras, florinhas mimosas,  
Perfumando Teu Santo altar.  
 
O desejo de ver-te adorado,  
Tanto invade o meu coração,  
Que eu quisera estar noite e dia 
A Teus pés em humilde oração. (Refrão) 
 
Pelas almas, as mais pecadoras, 
Eu Te peço, Jesus, o perdão; 
Dá-lhes todo amor e carinho, 
Todo o afeto do meu coração. 
 
Pelas almas que não Te conhecem,  
Eu quisera, Jesus, só Te amar;  
E daqueles que de Ti se esquecem,  
As loucuras também reparar. 
 
E se um dia, meu Jesus amado, 
Meu desejo se realizar, 
Hei de amar-Te por todos aqueles  
Que, Jesus, não querem Te amar. 

 

6. Quão Grande És Tu 

Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de 
Tuas mãos, o céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder, mostrando a 
criação.  

Então minh'alma canta a Ti, Senhor: quão grande és Tu, quão grande és 
Tu. (2x) 
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Quando a vagar, nas matas e florestas, o passaredo, alegre ouço a cantar. 
Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o Teu poder sem par. 

Quando eu medito em Teu amor tão grande, dando Teu Filho ao mundo 
pra salvar. Na cruz vertendo o Seu precioso sangue, minh'alma pode, 
assim, purificar. 

Quando, enfim, Jesus vier em glória, e ao lar celeste, então, me transportar, 
Te adorarei, prostrado e para sempre, quão grande és Tu, Senhor, hei de 
cantar. 

Quando, enfim, Jesus vier em glória, e ao lar celeste, então, me transportar, 
Te adorarei, prostrado e para sempre, quão grande és Tu, Senhor, hei de 
cantar. 

 

7. O Pão da Vida 

O Pão da Vida, a Comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a 
abrir as mãos para partir, repartir o pão (bis)./ 

Lá no deserto a multidão, com fome, segue o bom pastor; com sede busca 
a nova palavra, Jesus tem pena e reparte o pão./ 

Na Páscoa nova da Nova Lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: 
Isto é Meu corpo por vós doado, tomai, comei./ 

Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos 
também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão./ 

Onde houver fome, reparte o pão e tuas trevas hão de ser luz. Encontrarás 
Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai./ 

Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a 
mão e o coração, para doar-se no próprio dar./ 
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Abri, Senhor, estas minhas mãos que, para tudo guardar, se fecham. Abri 
minh'alma, meu coração, para doar-me no eterno dom. 

 

8. Deus Está Aqui 

Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue 
sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe 
aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao 
fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz 
pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas 
Deus te quer sorrindo. (2x) 

Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a 
dor vem a alegria pois Deus é Amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe 
aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, 
em todos os teus tormentos. 

 

9. Estás Entre Nós 
Tu és minha vida, outro Deus não há.  
Tu és minha estrada, a minha verdade. 
Em Tua Palavra eu caminharei. 
Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres, 
Já não sentirei temor, pois estás aqui, 
Tu estás no meio de nós. 
 
Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria,  
Filho eterno e santo, homem como nós. 
Tu morreste por amor, vivo estás em nós. 
Unidade trina com o Espírito e o Pai, 
E um dia, eu bem sei, Tu retornarás,  
E abrirás o Reino dos Céus! 
 
Tu és minha força, outro Deus não há.  
Tu és minha paz, minha liberdade.  
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Nada nesta vida nos separará.  
Em Tuas mãos seguras, minha vida guardarás.  
Eu não temerei o mal, Tu me livrarás,  
E no Teu perdão viverei! 
 
Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti. 
Filho Salvador, eu espero em Ti.  
Santo Espírito de amor, desce sobre nós. 
Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé. 
E por mil estradas onde andarmos nós,  
Qual semente, nos levarás! 

 

10. Conheço Um Coração 
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. 
Que louva o Pai por revelar seu Nome aos pequenos.  
Que tem o dom de amar, que sabe perdoar  
E deu a vida para nos salvar.  
 
Jesus, manda Teu Espírito  
Para transformar meu coração. (2x) 
 
Às vezes, no meu peito bate um coração de pedra,  
Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta.  
Não quer saber de amar nem sabe perdoar, 
Quer tudo e não sabe partilhar. 
 
Lava, purifica e restaura-me de novo. 
Serás o nosso Deus e nós seremos o Teu povo. 
Derrama sobre nós a água do amor,  
O Espírito de Deus, nosso Senhor.  

 

11. Mãe do Céu Morena 
Mãe do céu morena  
Senhora da América Latina 
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De olhar e caridade tão divina 
De cor igual à cor de tantas raças 
Virgem tão serena  
Senhora destes povos tão sofridos  
Patrona dos pequenos e oprimidos 
Derrama sobre nós as tuas graças 
 
Derrama sobre os jovens tua luz  
Aos pobres vem mostrar o teu Jesus  
Ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe 
Ensina quem tem tudo a partilhar 
Ensina quem tem pouco a não cansar  
E faz o nosso povo caminhar em paz 
 
Derrama a esperança sobre nós  
Ensina o povo a não calar a voz  
Desperta o coração de quem não acordou. 
Ensina que a justiça é condição  
De construir um mundo mais irmão 
E faz o nosso povo conhecer Jesus 

 

12. Canção da Unidade 
Que sejam um é o que eu quero mais. (2x) 
O Teu Amor é o que os torna capazes. 
 
Sem medo algum se amem mais. (2x) 
O Teu Espírito é quem age e faz.  

 

13. Vem, Vem Louvar 

Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória. Encher esse lugar de glória: com 
a glória do Senhor. (2x) 
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Quando Deus envia Seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o Seu 
louvor. Seu amor em cada coração, nos garante a paz e nos faz cantar o Seu 
louvor. Cante forte ao Senhor...! 

É tão bom estar neste lugar de alegria e paz, que nos faz cantar o Seu louvor. 
Eu também sou templo do Senhor e o meu coração vai cantar pra sempre o 
Seu louvor. Cante a glória do Senhor… 

 

14. Coração Santo 

Coração Santo, Tu reinarás! Tu, nosso encanto, sempre serás. (bis) 

Jesus amável, Jesus piedoso / Deus amoroso, frágua de amor! / Aos Teus pés 
venho, se Tu me deixas / Sentidas queixas, humilde expor! 
 
Divino Peito, que amor inflama / Em viva chama, de Eterna Luz! / Porque a 
tens sempre, reconcentrada / Não adorada, Doce Jesus! 
 
Correi, cristãos, vinde adorar Vinde louvar, O Bom Jesus! 
Com grande ardor, Rendei-lhes preitos Com os eleitos, na Eterna Luz! 
 
Divino Sol, espanca a treva Que já longeva, o mundo envolve 
Aos pecadores, aos ignorantes Que andam errantes, Teus olhos volve! 
 
Estende às almas, Teu suave fogo E tudo logo, se inflamará! 
Mais tempo a terra, no mal sumida Empedernida, não ficará! 
 
Por estas chamas, de Amor benditas Nunca permitas, ao mal reinar! 
Ao Brasil chegue, Tua caridade Que ele em verdade, Te saiba amar! 
 
Divino Peito, onde se inflama A doce chama, da caridade 
Não a conserves, reconcentrada Mas dilatada, na Cristandade! 
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15. Glória a Jesus na Hóstia Santa 

Glória a Jesus na Hóstia Santa, que se consagra sobre o altar. E aos nossos 
olhos se levanta para o Brasil abençoar.  

Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus,  
Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. (2x) 

Glória a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós na comunhão, purificado, 
enriquecido deixa-nos sempre o coração. 

 

16. Cantemos ao Senhor 
Cantemos a Jesus Sacramentado! Cantemos ao Senhor! 
Deus está aqui, dos anjos adorado! Adoremos a Cristo Redentor! 
 
 Glória a Cristo Jesus! Céus e terra, bendizei ao Senhor! 
 Louvor e glória a ti, ó Rei da Glória! 
 Amor eterno a ti, ó Deus de Amor! (REFRÃO)  
 
Unamos nossas vozes aos cantares do coro celestial!  
Deus está aqui. Ao brilho dos altares exaltemos com gozo angelical!! 
 
Jesus, acende em nós a viva chama do mais fervente amor.  
Deus está aqui! Está porque nos ama, como Pai, como amigo e benfeitor! 

 

17. Tu Me Sondas 

Senhor, eu sei que Tu me sondas / Sei também que me conheces / Se me 
assento ou me levanto / Conheces meus pensamentos / Quer deitado ou quer 
andando / Sabes todos os meus passos / E antes que haja em mim palavras / 
Sei que em tudo me conheces. 

Senhor, eu sei que Tu me sondas / Senhor, eu sei que Tu me sondas.(2x) 
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Deus, Tu me cercaste em volta  / Tuas mãos em mim repousam /  Tal ciência é 
grandiosa /  Não alcanço de tal alta /  Se eu subo até o céu /  Sei que ali também 
Te encontro /  Se no abismo está minha alma /  Sei que ali também me amas. 

Senhor, eu sei que Tu me sondas / Senhor, eu sei que Tu me sondas. (2x) 
Senhor, eu sei que Tu me sondas / Senhor, eu sei que Tu me sondas. (2x) 

 

18. Jesus Cristo Está Realmente 

Jesus Cristo está realmente, de noite e de dia, presente no altar, esperando 
que cheguem as almas, ansiosas, ferventes, para O visitar. Jesus nosso Pai, 
Jesus Redentor, nós Te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei 
de Amor!/ 

Que Jesus morre misticamente na Missa sagrada, é dogma de fé. Cada dia, 
milhares de vezes, Jesus se oferece por nós, sua grei./ 

Brasileiros, quereis que esta pátria, tão grande e tão bela, seja perenal. 
Comungai, comungai todo dia, a Eucaristia é vida imortal!/ 

Cristo Rei, ó Senhor dos senhores, um dia na terra só Tu reinarás! Vem a 
nós, venha logo o Teu Reino de vida e verdade, de amor e de paz. 

 

19. Em Espírito, em Verdade 

Em Espírito, em Verdade, Te adoramos (2x). 

Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver (2x). 

Pra Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus! Meu prazer é Te 
louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de 
Deus onde flui o amor. 
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20. Renova-me 

Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. 
Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração./ 

Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo 
que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. 

 

21. Podes Reinar 
Senhor, eu sei que é Teu este lugar / Todos querem Te adorar / Toma Tu a 
direção.  
Sim ó vem, ó Santo Espírito os espaços preencher / Reverência à Tua voz 
vamos fazer. 

 Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim / O Teu poder Teu povo sentirá / Que bom 
Senhor, saber que estás presente aqui / Reina Senhor, neste lugar. 

Visita cada irmão, ó meu Senhor / Dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar. 
Desfaz todas tristezas, incertezas, desamor / Glorifica o Teu nome, ó meu 
Senhor. 

 

22. A nós Descei, Divina Luz 

A nós descei, Divina Luz (bis) /  Em nossas almas acendei o amor, o amor de 
Jesus! (bis). 

Vós sois a alma da Igreja, Vós sois a vida, sois o amor /                          
Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor (bis). 
Divino Espírito, descei. Os corações vinde inflamar. 
E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar (bis). 
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23. Deus de Amor 

Deus de amor, nós Te adoramos neste Sacramento / Corpo e Sangue que 
fizeste nosso alimento / És o Deus escondido, vivo e vencedor! / A Teus 
pés depositamos todo o nosso amor. 

Meus pecados redimiste sobre a Tua cruz, com Teu Corpo e com Teu 
Sangue, ó Senhor Jesus! / Sobre os nossos altares, Vítima sem par / Teu 
divino Sacrifício queres renovar! 

No Calvário se escondia Tua divindade, mas aqui também se esconde Tua 
humanidade / Creio em ambas e peço, como o bom ladrão: / no Teu reino, 
eternamente, Tua salvação. 

Creio em Ti ressuscitado, mais que São Tomé / Mas aumenta na minh'alma 
o poder da fé / Guarda minha esperança, cresce o meu amor / Creio em Ti 
ressuscitado, meu Deus e Senhor! 

 

24. A Corredentora - AVVD 

A Corredentora é a consoladora / Do Seu Consolador / A Porta do Céu / 
Minha Obra-Prima / Motivo de Meu Júbilo / É quem mostra aos filhos / Como 
entrar no Reino 

 É Graça n'A Graça / O Mais doce Cântico / Que inspirou o Salmista / Noiva 
do Meu Espírito / Minha e Vossa Mãe / Não descansarei / Até vos conduzir / 
À casa de Minha Mãe...  

Assim compreenderás / Porque a Mulher / Revestida de Sol / Desce então 
do Céu / Em tal escuridão / Endireitem o olhar / Pois Eu regressarei / E minha 
vinha, vigiarei / Emmanuel estará convosco... / Emmanuel estará 
convosco...  
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25. Bendito Seja Yahweh - AVVD 
Fonte de Água Viva / Preservai a minha alma / Em tempos de tribulação / 
Guardai-a em Vosso Coração 

Vossas fontes refrescantes / Fazem exultar cada coração / Que repousa nas 
profundezas / Deste Núcleo de Amor 

Oh, Contemplai! / Aquele que me revestiu / Com Suas Vestes Imperiais / A fim 
de atrair... / Incansavelmente Nação após nação / Para que se unam num 
só corpo / Em torno da Trindade / 

Contemplai então / Sua infinita Benevolência / Que se alegra no meu coração 
/ Como se houvesse outra criatura / Se não eu  

Bendito seja Javé para sempre (bis)...Amém 

 

26. Canção do Emmanuel - AVVD 
Emmanuel, vem / Vem, meu Bem Amado / Reavivar minh' alma / Encher 
minha alma de vida / Espírito de Amor / Dai-me apenas / Minha parte de 
Vosso Amor / Emmanuel, vem / Vinde Meu Perfeito / Arrebatar minh'alma / 
E salvar meu coração / Ó Filho do Altíssimo! / Gravou em mim / Como óleo, 
o Seu Santo Nome. 
 
Ó Bem-Amado do Pai / De cujas mãos escorrem mirra / Com um só de Vosso 
olhar / Elevais minha alma. 
 
Ó Bem-Amado do Pai / Brisa do meu jardim / Refrigério de minh'alma / Fonte 
do sublime Amor! 

Um caminho perfumado / Vosso Pai traçou pra mim / Coberto por safiras 
/ Onde tranquilo vou seguir.  

Ó Bem-Amado do Pai / Como sois belo, magnífico / A quem poderemos 
compará-lo / Ó Filho do Altíssimo? 
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Ó Bem-Amado do Pai / Abro agora meu coração / Por quanto tempo esperarei 
/ Até que venhas a mim?  

Vossas pegadas me atraem / Caminharemos juntos / Seguindo os sinais / 
Deixados pela Mão de Vosso Pai. 

 

27. Cântico da Trindade - AVVD 
Nós Vos damos graças, 
Ó Santíssima Trindade,  
Sabedoria Eterna, 
Por terdes propagado 
Ao mundo inteiro, Vosso Cântico 
De Amor e de Esperança 
E conduzido, muitos, 
À Salvação Eterna  
 
Por graça especial 
Abristes um caminho 
Perfumado com o aroma 
Do Vosso perfume 
E semeado de safiras  
Pra encontramos repouso eterno 
E, por bondade, encontrastes 
Um bálsamo de cura pelo Amor. 
  
Graças sejam dadas 
À Trindade amabilíssima 
Pelo Esposo adorável  
Que visitaste nossa terra  
Para falardes a Vossos filhos  
Coração a coração,  
E derramastes sobre eles  
Uma torrente de graça e unção! 
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28. Cântico do Esposo – AVVD 

 

Descestes ao abismo da fragilidade humana  
Deixastes Vosso Trono, Vossa coroa real  
Para ornamentar a criação e a criatura 
Com a efusão do Vosso Divino Amor  
Ébrio de amor por eles, ó Trindade Santa,  
Destes o Vosso Espírito Santo.  
 
Força que atrai ao Vosso aposento de núpcias  
E leva ao Vosso leito matrimonial  
Para uma união divina, espontânea e esponsal  
Maravilhoso tesouro dos anjos e santos  
Que exalta a criação, e todos gritam  
"Kyrie eleison, Kyrie eleison..."  
 
Chamastes pobres e ricos ao redor da Vossa Mesa 
Pra servir-lhes um Banquete Imperial 
Encontram em Vosso abraço: vida nova, espiritual 
Falais aos seus ouvidos com ternura sem limites  
Doador de Vida, Dispensador de todo Dom Ó Abismo de Generosidade.  
 
Fonte de inefáveis delícias que faz férteis os jardins 
Verdadeiras nascentes de água viva que sacia  
Torrente de amor fiel que corre de Vosso Coração  
Amante da humanidade, Esposo da Vossa criação 
Nós vos adoramos e louvamos Vosso Nome  
Três Vezes Santo, Três Vezes Santo.  

 

29. Os Dois Corações - AVVD 
Os Dois Corações/ que nos falam e são luz  
Resplandecem, todo Universo 
Um bem junto ao outro, mas não os compreendemos  
Apesar de tão raro esplendor! 
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Vivos ramos de oliveira/derramando azeite  
Tentam nos reavivar  
E curar nossas chagas/ e as cicatrizar.  
Os Dois Corações se elevarão  
 
 
Como a aurora a iluminar, toda a escuridão  
Que da terra insiste em brotar 
Quem não queria vê-los/ um à direita, outro à esquerda  
Eles que tanto amaram os homens.  
E no alto do Calvário/ eram um só Coração.  
Por que não ouves, ó geração? 
Os nossos Dois Corações, o Meu Sagrado Coração  
E o Imaculado de Minha Mãe. 

 

30. Rainha do Céu - AVVD 
Meu Deus, meu Deus! 
Quem é aquela que se levanta  
Como a aurora,  
Que ilumina na penumbra da manhã  
Quem é aquela, 
Mais bela que a lua,  
Parecida com o sol,  
E com uma porta aberto no seu coração 
 
É a Rainha do Céu,  
É minha mãe e vossa Mãe  
A mais fascinante das mulheres,  
Bela como o Céu  
Radiante como a glória, 
Única na sua perfeição  
A delícia de minha alma,  
A delícia de minha alma,  
A delícia de minha al’...ma.  
 
É a Rainha do Céu,  
É Minha mãe e vossa Mãe A mais fascinante das mulheres,  
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Bela como o céu  
O vaso da verdadeira luz,  
Mais brilhante do que todas as constelações  
A Obra Prima de Deus,  
A Obra Prima de Deus,  
A Obra Prima de Deus! 

 

31. Doxa, Doxa 

Um hino de louvor em grego, no qual dizemos: "Glória a Deus, Glória a 
Cristo, Glória ao Espírito Santo, Aleluia!" 

(Glória a Deus)  
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Theo 
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Theo 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 
 
(Glória a Cristo) 
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Christo 
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Christo 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 
(Glória ao Espírito Santo) 
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Pnevma t’ A-yi-o 
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Pnevma t’ A-yi-o 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

 

32. Tão Sublime Sacramento 
Tão Sublime Sacramento, adoremos neste altar, 
 Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.  
 Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. 
Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador,  
Ao Espírito exaltemos, na Trindade, Eterno Amor. 
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 Ao Deus Uno e Trino demos alegria do louvor. Amém! 

 

33. Brisa Leve 
Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, 
E descobrir Suas riquezas em meu coração. (bis)  
É tão lindo, tão simples, 
Brisa leve, tão suave,  
Doce Espírito Santo de Deus. 
Tão suave, 
Brisa leve, 
Doce Espírito Santo de Deus. 

 

34. Aleluia, Quando Estamos Unidos 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x) 
Quando estamos unidos, estás entre em nós.  
E nos falarás da Tua vida. 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x) 
Este nosso mundo, sentido terá se Tua palavra renovar. 

 

35. Nós Estamos Aqui Reunidos 
 
Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. 
Pois só quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. 

Ninguém para esse vento passando; ninguém vê e ele sopra onde quer. 
Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. 

Feita de homem a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como fogo 
que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. 
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Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação: e é preciso 
que todas as gentes saibam quanto felizes serão. 

Quando o Espírito espalma suas graças, cresce a Igreja onde todas as 
raças um só Deus, um só Pai louvarão. 

 
 

36. Quem é Esta que Avança Como a Aurora 
Quem é esta que avança como a aurora, 
Temível como exército em ordem de batalha, 
Brilhante como o sol e como a lua, 
Mostrando o caminho aos filhos seus; 
Ah, ah„ minha alma glorifica ao Senhor, 
Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. 

 

37. A Barca 
Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos   
Somente queres que eu te siga 
 
Senhor, Tu me olhaste nos olhos 
A sorrir, pronunciaste meu Nome  
Lá na praia, eu larguei o meu barco 
Junto a Ti buscarei outro mar  

Tu sabes bem que em meu barco  
Eu não tenho nem ouro nem espadas 
Somente redes e o meu trabalho 

Tu  minhas mãos solicitas  
Meu cansaço que a outros descanse  
Amor que almejas seguir amando 
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Tu, pescador de outros lagos 
 Ânsia eterna de almas que esperam  
 Bondoso amigo que assim me chamas. 
 

38. Salmo 145 
Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de faltar 
Só o Deus vivo a palavra mantém e jamais Ele há de falhar 
 
Quero cantar ao Senhor, sempre e enquanto eu viver. 
Hei de provar Seu amor, Seu valor e Seu poder. (bis) (Refrão) 
 
Nosso Deus põe-se do lado dos famintos e injustiçados 
Dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos 
 
Ele barra o caminho dos maus, que exploram sem compaixão 
Mas dá força ao braço dos bons, que sustentam o peso do irmão 
 
Esse é o nosso Deus, Seu poder permanece para sempre 
Sua força é a força da gente, vamos todos louvar nosso Deus 
 

39. Salmo 22 
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou,  
É o Senhor que me leva a descansar. 
Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou, 
Minhas forças o Senhor vai animar. 
 
Tu és, Senhor, o meu pastor, 
Por isso nada em minha vida faltará. (2x) (Refrão) 
 
Nos caminhos mais seguros junto d'Ele eu vou,  
E pra sempre o seu nome eu honrarei. 
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou,  
Segurança sempre tenho em suas mãos. 
 
Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou,  
Um lugar em sua mesa me preparou. 
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Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, 
E transborda minha taça em seu amor. 
 
Com alegria e esperança caminhando eu vou, 
Minha vida está sempre em suas mãos. 
E na casa do Senhor eu irei habitar, 
E este canto para sempre irei cantar. 

 

40. Cantai ao Senhor 
Cantai ao Senhor um cântico novo (3x)  
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 
Porque Ele fez, Ele faz maravilhas (3x) 
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 
É Ele quem dá o Espírito Santo (3x) 
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 
Jesus é o Senhor, amém, aleluia (3x) 
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 
Louvai o Senhor, amém, aleluia (3x)  
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 

 

41. Bendito, Louvado Seja 
Bendito, louvado seja, 
Bendito, louvado seja, 
O Santíssimo Sacramento 
O Santíssimo Sacramento! 
Os Anjos, todos os Anjos, 
Os Anjos, todos os Anjos, 
Louvem a Deus para sempre. Amém! 

 

42. Os Anjos De Deus 
Se acontecer um barulho perto de você 
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é um anjo chegando para receber 
suas orações e levá-las a Deus. 
Então abra o coração e comece a louvar, 
sinta o gozo do céu, se derrama no altar, 
que um anjo já vem com a benção nas mãos. 
Tem anjos voando neste lugar, 
no meio do povo, em cima do altar, 
subindo e descendo em todas as direções. 
Não sei se a Igreja subiu ou se o céu desceu, 
só sei que está cheio de anjos de Deus, 
porque o próprio Deus está aqui. (bis) 
Quando os anjos passeiam a Igreja se alegra, 
ela canta, ela chora, ela ri e congrega, 
abala o inferno e dissipa o mal. 
Sinta o vento das asas dos anjos agora, 
confia irmão, pois é a tua hora, 
A benção chegou e você vai levar. 

 

43. Sublime Silêncio 
Do teu majestoso silêncio estás, a me olhar, 
Nada mais preciso, nem anseio... 
Em ti Senhor a minha liberdade, minhas asas 
são teus braços abertos na Cruz. 
Quando entras em mim, todo meu ser, se ilumina, 
E o meu nada se faz tudo, pelo fogo do teu amor. 
Preciso destes momentos sublimes, 
Entre Tu, Senhor e eu grão de pó, 
Leva-me com teu olhar, aonde tu moras Amado 
E Sacia a angustia e a saudade de minh'alma pra sempre. 

 

44. Sacramento da Comunhão 
Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão 
Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir 
Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração 
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Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento 
Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento 
E se em meio à tribulação, eu me esquecer de ti 
Ilumina minhas trevas com Tua luz 
Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo 
Jesus, o Filho da Rainha 
Jesus, rosto divino do homem 
Jesus, rosto humano de Deus 
Chego muitas vezes em Tua casa, meu Senhor 
Triste, abatido, precisando de amor 
Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração 
Então sinto o céu dentro de mim 
Não comungo porque mereço, isso eu sei, oh meu Senhor 
Comungo, pois, preciso de ti 
Quando faltei à missa, fugia de mim e de Ti 
Mas agora eu voltei, por favor aceita-me 

 

45. A Ele a Glória 
Alfa, Ômega, princípio e fim 
Sim Ele é, sim Ele é (bis) 
 
Lírio do vale, estrela da manhã 
Para sempre cantarei o seu louvor 
Lírio do vale, estrela da manhã...ãããã 
 
A Ele a glória, a Ele o louvor 
A Ele o domínio, Ele é o Senhor (bis) 

 

46. Sagrado Coração de Jesus 
No coração de Jesus 
Tenho tudo que eu quero 
No coração de Jesus 
Tenho a paz que eu preciso 
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Tenho o abrigo perfeito 
Contra qualquer perigo 
Tenho o apoio da mão 
Do verdadeiro amigo 
 
O coração de Jesus 
Ilumina minha alma 
O coração de Jesus 
Me dá força, me acalma 

 
Nele eu posso chorar 
E pedir seu perdão 
O coração de Jesus 
É minha salvação 
 
Oh! meu sagrado coração de Jesus 
Que morreu por nós, coração de Jesus 
Filho de Deus e nosso irmão 
Meu sagrado coração de Jesus 
 
Aqui estamos coração de Jesus 
Nos abençoa, coração de Jesus 
E nos perdoa tê-lo posto na cruz 
coração de Jesus 
 
No coração de Jesus 
Qualquer um, qualquer hora 
Encontra as portas abertas 
Não quer mais ir embora 
 
Come do pão que é do trigo 
Dos campos do céu 
No vinho o sangue que lava 
O pecado mais cruel 
 
Feliz daquele que crê 
Na verdade infinita 
Pois tem no amor de Jesus 
Tudo o que necessita 
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Jesus vive em mim 
E eu vivo no Seu coração 
O coração de Jesus 
É minha salvação 
 
Oh! meu sagrado coração de Jesus 
Que morreu por nós, coração de Jesus 
Filho de Deus e nosso irmão 
Meu sagrado coração de Jesus 
 
Aqui estamos coração de Jesus 
Nos abençoa, coração de Jesus 
E nos perdoa tê-lo posto na cruz 
Coração de Jesus 
 
Oh! Meu sagrado coração de Jesus 
Que morreu por nós, coração de Jesus 
 
 
47. A Começar em Mim  
 
A começar em mim, quebra corações  
Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós 
 
Onde há frieza que haja amor 
Onde há ódio, perdão  
Para que Teu Corpo cresça, assim, rumo à perfeição 
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6. INFORMAÇÕES 
 

ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 

Endereço: Rua Antônio Braga, nº 70. Bairro Santo Antônio.  
CEP 89218- 042 - CAIXA POSTAL 6233.  Joinville/SC 

E-mail: contato@avvdbrasil.org.br 
Contato Nacional: (47) 99913-2633 

 

Site oficial: www.tlig.org (inglês)  
                     www.tlig.org/pt (português) 
 
Site Brasil: www.avvdbrasil.org.br 
 
Visite a nossa Rádio: 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 
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7. GRUPOS DE ORAÇÃO DOS DOIS 
SAGRADOS CORAÇÕES E CONTATOS 
 

Deus pediu a Vassula para formar grupos de oração. Estes são 
ecumênicos por natureza e são chamados de Grupos de Oração dos 
Dois Sagrados Corações - A Verdadeira Vida em Deus. Eles estão 
agora disseminados por mais de 77 países em todo o mundo, inclusive 
em mais de 30 estados dos EUA e Canadá. 

 Para outras informações, por favor, contate no Brasil: 
gruposavvd@gmail.com.  

Participe dos nossos Grupos de Oração nos estados do Brasil ou visite 
os sites: 

Em português 

http://www.avvdbrasil.org.br/index.php/frutos-avvd/grupos-de-
oracao 

Em inglês   www.tlig.org/en/contacts/assoc/      e  

                        www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/ 

 

 

http://www.tlig.org/en/contacts/assoc/
http://www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/
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8. PRATICANDO A CARIDADE - BETH 
MYRIAM DA TLIG, ou Casas de Maria da 
AVVD 
 

As Mensagens que Deus tem dado a Vassula não são apenas para os 
cristãos, mas para todas as pessoas, e está claro que a nossa fé deve ser 
posta em prática e nosso amor, traduzido no serviço aos outros. 

Em 1997, Vassula teve uma visão da Virgem Maria bem do lado de 
fora do local de nascimento de Cristo, em Belém. Nesta visão, a 
Virgem Maria lhe disse que, além de dar às pessoas o alimento 
espiritual, ela precisa dar às pessoas o alimento tangível também.  

Em outra Mensagem, Jesus lembra a Vassula: “...tudo o que fazes 
ao menor de Meus irmãos, tu o fazes a Mim...” (AVVD-27 de 
março de 2002). Com a cooperação de muitos voluntários, Vassula já 
fundou casas – chamadas de Beth Myriam da TLIG, em 16 países em 
todo o mundo. (No Brasil, chamamos Casa de Maria da AVVD). 
Nessas casas, que estão abertas a todas as pessoas, independentemente 
da fé, eles oferecem comida e dão assistência aos necessitados, e 
algumas também prestam serviços médicos e dão educação escolar. 

Informações sobre as Beth Myriam podem ser encontradas nos sites: 

Em português:  
www.avvdbrasil.org.br/index.php/frutos-avvd/casa-de-maria-beth-myrian 

Em inglês: www.tlig.org 
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9. NOTAS 
 

 

As Mensagens completas de A Verdadeira Vida em Deus, recebidas 
por Vassula Rydén entre 1986 e 2003, estão disponíveis em um único 
volume (ilustrado ao lado) em 
diversas línguas. Em inglês há 
também uma versão em 6 
livretos. 
 
O livro está disponível também 
em versão eletrônica: 
 
Em português: 
https://tlig.cld.bz/A-
Verdadeira-Vida-em-Deus 
 
Em inglês (texto original):  
https://tlig.cld.bz/True-Life-in-God-Messages  
 
Em breve será publicado o segundo volume com as Mensagens de 
AVVD, a partir do ano de 2003. 
 

 
Para mais informações visite os sites: 
 
www.avvdbrasil.org.br/ (em português) 
 
www.tlig.org/pg.html (em português) 
 
www.tlig.org (em inglês) 
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