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APRESENTAÇÃO 

 
... Foi uma alegria nossa conversa! Fiquei muito feliz por 

 ter concordado com o único e verdadeiro tema, o AMOR!!! 
Sinta-se à vontade para seus comentários... (Marina Hodgkin) 

 
 
Foi assim que começou e terminou a última conversa que 
tive com a autora, Marina Hodgkin. Alguns dias depois de me 
escrever esta mensagem, Marina partiu, fazendo sua páscoa definitiva. 
Junto com a inquietação e o vazio deixados pela sua partida, deixou-me 
também a tarefa de redigir um comentário para esse texto seu. 

Logo que aceitei o pedido, eu sabia que a tarefa seria razoavelmente 
fácil, pois a apreciação solicitada seria exclusivamente sobre o texto e 
dispensaria qualquer apresentação sobre a autora. A tarefa ganhou novo 
contorno. Seria injustiça fazer a apresentação do livro, a esta altura, sem 
falar sobre quem está por trás desse texto que agora você tem em mãos. 
Como pode perceber, minha responsabilidade passou a ser desafiadora, 
em vista do mistério que envolve cada pessoa e a Marina não seria 
diferente. 

Eu a conheci no contexto das apresentações de Vassula Rydén no 
Brasil, quando esteve aqui para nos falar de sua missão, em espaços 
repletos de pessoas sedentas deste alimento e manancial de água viva que 
é A Verdadeira Vida em Deus. Evidentemente, para muitos o olhar 
pousava exclusivamente sobre a Mensageira e o conteúdo que ela 
transmitia, mas um olhar atento não deixava passar despercebida a figura 
de Marina, tradutora da fala de Vassula Rydén. O conjunto destes três 
elementos – Mensageira, Mensagem e tradutora – fazia os ouvintes 
palpitarem e extasiarem no ritmo do Hino de Amor (Mensagens) 
cantado pelo Mestre e ressoava através dos instrumentos Vassula e 
Marina, que agiam numa perfeita harmonia, que só podia ser regida pelo 
Espírito de Deus. 

Sim! Foi assim que vi Marina sucessivamente em todos os trabalhos 
que ela realizava na Igreja, na difícil tarefa que cabe a um apóstolo deste 
Final dos Tempos. Marina era um instrumento dócil nas mãos do Espírito, 
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O Qual usou de sua liberdade ofertada, seu zelo e sua cultura para fazer 
chegar às mãos de todos nós brasileiros a tradução do Livro Único – I 
Volume que contém as mensagens de Jesus dadas a Vassula no período de 
1986 a 2003. Sabemos o quanto isto lhe custou de sacrifícios, os quais ela 
oferecia com amor unindo-se ao grande e único sacrifício de Nosso 
Redentor. 

Sabemos que não foram estes os únicos trabalhos e sacrifícios que 
ela fez para que chegasse a nós brasileiros essa dádiva preciosa, esse maná 
vindo do Céu! Ela me partilhou, por diversas vezes, alguns projetos em que 
ela fora inspirada em vista da evangelização. Finalmente, Marina 
solicitou-me uma leitura deste que seria seu último trabalho. 

Fiquei impressionado, tal como o leitor ficará, ao percorrer esta 
leitura: ela usa o tom coloquial, o que torna a leitura muito agradável, 
respeitando o estilo da obra A Verdadeira Vida em Deus em que Deus 
fala Se dirigindo ao leitor na primeira pessoa. 

O texto apresenta, num panorama geral, os principais temas 
tratados na vastíssima obra de Jesus e isto só foi possível por ter sido 
Marina uma pessoa conhecedora de toda a obra e extremamente zelosa e 
sensível ao grande Autor, Deus! Com esse texto, você se sentirá 
convocado(a) a buscar a obra completa para nela mergulhar e purificar-
se para as núpcias de Cristo, como tão logo foi para a Marina. O texto é de 
fácil leitura, a autora deixa as mensagens falarem por si só, sem fazer 
intervenções e comentários que tornariam a leitura densa e cansativa. 

Espera-se que você, leitor(a), use o texto como antessala e 
rapidamente aceite o convite para adentrar as dimensões mais profundas 
desta Casa, chegando aos aposentos Reais, onde você é convidado(a) a 
gozar da intimidade do diálogo orante com o Senhor. Todavia, se você 
negligenciar o convite, a autora, com sua encantadora pedagogia, o (a) fará 
vislumbrar a beleza interna desta “Casa”, onde todos são chamados a 
permanecer. 

Quando fiz a primeira leitura, sugeri à Marina que buscasse algumas 
histórias pitorescas da pedagogia de Cristo usadas, sobretudo, quando Ele 
iniciava sua Mensageira Vassula. Ela atentamente retornou-me dizendo 
que a sugestão fora boa, mas que não encontrou as histórias no relato das 
Mensagens, senão nas falas da própria Vassula (de fato, Vassula conta 
essas pequenas histórias para ilustrar suas conferências, mas a obra 
escrita não as registra em grande número). Ao fazer isso, Marina, com a 
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sensibilidade que lhe era peculiar, notou, no entanto, que faltava um item 
que perpassa toda a obra e que representa a chave não só da leitura, mas 
de toda a vida espiritual, o Amor! Assim ela fechou o seu texto e encontrou 
a chave que lhe abriu as portas do Paraíso de onde ela, completada a 
purificação, roga por todos nós! 

Que esta leitura o(a) conduza, caríssimo(a) leitor(a), aos mesmos 
caminhos que Marina percorreu para que você também seja alimentado(a) 
no manancial em que ela nutriu a alma. E que isto também o(a) leve aos 
braços de Deus onde eternamente Marina descansa. 
 
 
Pe. Geraldo Simeão de Souza Cordeiro 
Assistente espiritual 
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AS MENSAGENS DE A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 
 

O livreto da Marina Hodgkin, “Um Convite Para Você”, 
tem como objetivo tornar conhecidas as Mensagens de A 
Verdadeira Vida em Deus, escritas pela mensageira Vassula Rydén. É 
um convite divino de conversão. Ele nos convida a conhecer o recado 
amoroso, o Hino de Amor de Deus, e usar a liberdade para responder a 
este convite. 

Conheci Vassula Rydén há muitos anos aqui no Brasil, quando era 
Bispo em Recife. As mensagens contidas nas publicações intituladas A 
Verdadeira Vida em Deus são rigorosamente ortodoxas, embora não 
escritas na linguagem cristalina da teologia. Seu estilo é dos primeiros 
Padres e Escritores Eclesiásticos. Sua linguagem tem a poesia simbólica das 
grandes doutoras místicas Teresa e Terezinha. 

Deus é Amor. E o amor é a essência do cristianismo. Vassula é a 
Mensageira do Amor. Sua espiritualidade é trinitária, cristocêntrica, 
eucarística, mariana e ecumênica. Meditando as Mensagens de “A 
Verdadeira Vida em Deus”, inspirados pelo amor dos Dois Sagrados 
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. 

Tenho participado das peregrinações e pregações de Vassula desde a 
primeira vez que ela veio ao Brasil e, mais recentemente, no Egito, Israel, 
Itália, Grécia, Turquia e Rússia, sempre com a missão de testemunhar que a 
Unidade é possível. Nas Ilhas Gregas e na Ásia, as peregrinações nos 
levaram aos locais das Igrejas do Apocalipse e pelos caminhos de São Paulo 
em sua evangelização. Experimentamos o encantamento e o enlevo 
espiritual de estar no topo das montanhas, onde viviam os eremitas 
orientais. No Egito, apreciamos a origem das civilizações e da cultura. 
Conheço bem a Itália, mas as visitas às cidades arqueológicas daquele país, 
junto com as peregrinações TLIG - True Life in God, me fizeram viver uma 
experiência histórica. Vassula teve essa ideia maravilhosa de nos levar a 
conhecer pessoalmente os caminhos da História da Salvação. Hoje tenho 
outra perspectiva do mundo, do mundo cristão, e o vejo pela ótica de 
Vassula. 

Nossa Senhora afirmou em aparições que a Rússia vai se converter. 
Fomos em peregrinação à Rússia, e que maravilha! Aquelas igrejas 
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fantásticas! E em cada igreja que visitamos encontramos uma Igreja Viva. 
Os Diáconos davam a Comunhão a todos os fiéis russos convertidos, que 
eram em grande número. As igrejas repletas de gente rezando. Na porta de 
uma igreja, estava eu numa cadeira de rodas e vários patriarcas vieram 
tomar a bênção. E vejam: um jesuíta sendo reverenciado por Patriarcas! Não 
vimos proibições nem perseguições do comunismo e, sim, tivemos outra 
visão e experiência do cristianismo na Rússia. Não me esquecerei desta 
realidade. 

Sou defensor da Vassula e tive oportunidade de conversar no 
Vaticano, junto com o Bispo Dom Vítor, de Formosa-GO, com o Cardeal 
Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, sobre Vassula e as Mensagens 
de A Verdadeira Vida em Deus, oportunidade em que ficou patente 
que todos acolhemos a sua veracidade, pois não contém nada que se 
oponha à Escritura, ao Magistério, à caridade, à paz e à unidade da Igreja. 
Uma palavra vinda do Senhor é eficaz: ela realiza o que significa. 

Hoje, 35 anos depois, podemos comprovar isto por meio de inúmeros 
testemunhos. Os extratos das mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus e a abordagem dos temas feitos por Marina são muito oportunos e 
sua leitura levará os leitores a descobrir e a conhecer mais “o Deus que 
jamais nos esqueceu” para viver, então, A Verdadeira Vida em Deus. 

 
Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
 
Dom João Evangelista Martins Terra - SJ 
Bispo Emérito de Brasília 
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“Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do 
peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará 
um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas 
aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo 

aos que o pedirem!” 
 (Lc 11, 9-13) 

 

 

UM CONVITE PARA VOCÊ 
 

 

Você sabia que Deus, através dos tempos, tem enviado Seus 
mensageiros como profetas, apóstolos e mestres para conduzir as 
nações ao reto caminho, alimentar sua fé, manter a paz e proteger 
a unidade? Deus é Pai e nos ama com um amor tão perfeito que somos 
incapazes de apreender. Qual o pai ou a mãe que ao ver seu filho no mau 
caminho não o alerta, aconselha e reza por ele? Ora, nosso Deus, Criador e 
Pai, jamais nos abandonou, nos abandona ou nos abandonaria à nossa própria 
sorte sem nos avisar sobre nosso comportamento e para onde ele nos está 
conduzindo. É exatamente isso que nos dias atuais, mais do que em qualquer 
outra época da história humana, Ele faz por meio de inúmeros de Seus 
escolhidos, aos quais forma e concede os dons necessários para transmitirem 
Seu recado. É o que se chama Revelação Privada. 
 
As profecias de Isaías 44.3 e Joel 3,1 estão cumprindo-se: “...derramarei 
o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 
vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões.” 

Certamente, você já ouviu falar das aparições de Nossa Senhora como a que 
aconteceu aos pastorzinhos Lúcia, Jacinta e Francisco em Fátima - Portugal e 
tantas outras. O objetivo das comunicações celestes é o de prevenir-nos sobre 
nosso afastamento de Deus e de Seu perfeito amor. Seremos felizes apenas no 
amor e distantes do maior Mandamento “Amar a Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como a nós mesmos” não encontraremos paz, alegria e bem estar. 
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Jesus vai mais adiante ainda e nos diz: “Portanto, deveis ser perfeitos como o 
vosso Pai celeste é perfeito.” (Mt 5, 48) 

Deus criou-nos para a felicidade e eternidade com Ele. Somos Seus filhos! 
Mesmo após a queda dos primeiros pais Deus não desistiu de nós, mas enviou-nos Seu 
Filho Jesus que diz: “Não se perturbe o vosso coração! Credes em Deus, crede também 
em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, 
pois vou preparar-vos um lugar e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, 
virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós 
também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz: “Senhor, não 
sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? “Diz-lhe Jesus: “Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim...” (Jo 
14, 1-6) 

 
Ora, será que da forma como vivemos atualmente chegaremos à 
felicidade eterna? Que mundo é este em que há tanto egoísmo, intolerância, 
acepção de pessoas, falta de perdão? Que mundo é este em que o materialismo e 
a ganância dominam, o próximo é esquecido e a distância entre ricos e pobres é 
cada vez maior? Que mundo é este, racionalista, ateu, sem amor e onde a notícia 
que vende é a da violência, da corrupção, da tragédia? Este não é o mundo que 
Deus pensou e planejou para nós. Deus é AMOR! Criou-nos por amor e fez um 
mundo maravilhoso para nós, em que tudo é bonito, gostoso, farto e para ser 
compartilhado com amor! Existiria de tudo para todos, se não houvesse desamor! 
Abusamos tanto da natureza, violamos tanto suas regras que, hoje, temos 
tragédias climáticas em todo o planeta, problemas de saúde e doenças 
desconhecidas. Não foi este o mundo que Deus fez ou quis para nós. Nós é que não 
soubemos e não sabemos usar o dom precioso da liberdade de vontade, da 
liberdade de escolha que Ele nos concedeu e optamos por aquilo que Deus não é! 
Mesmo assim, nesse cenário triste e aparentemente sem esperança, nosso Pai 
amoroso e incansável repetidamente nos convida a voltarmos para Ele e, de braços 
abertos, espera nossa resposta! Ainda há tempo! Não nos esqueçamos, Deus é 
Amor, é Santo, é Justiça! Ele é Paciente e Misericordioso, mas não tolerará para 
sempre nossos desmandos e a violação de Sua Lei! Vivemos Tempos de 
Misericórdia, mas o Dia do Senhor está próximo! 
 
Este livreto tem como objetivo tornar conhecido o “Hino de Amor 
de Deus” para nós, cada um de nós! É o convite divino de conversão, 
mudança de vida e retorno à Casa do Pai. Cheios de fé, alegria e esperança 
podemos mudar nosso comportamento e aprendermos a viver uma 
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“Verdadeira Vida em Deus”, nome escolhido por Ele em 10 de junho de 
1987, para esse chamado pessoal que faz a cada um de nós. 

Vassula Rydén é a escolhida para a transmissão de Suas amorosas Mensagens, 
justamente ela que vivia afastada Dele e não tinha qualquer preparo ou conhecimento 
religioso. Com amor e carinho, Deus trouxe-a de volta para Si, formou-a, instruiu-a e 
convidou-a para ser Sua mensageira, Seu eco repetindo tal e qual Seus Ensinamentos 
sem tirar ou acrescentar sequer uma vírgula, para que todos pudéssemos ter a mesma 
oportunidade que ela. 

A pedagogia divina é maravilhosa, Deus atrai para Si uma pessoa que vivia sem 
Ele assim como tantos de nós, mostrando através desse exemplo que o mesmo pode 
acontecer conosco. Queremos ou não fazer as pazes com Deus? Queremos ou não nos 
reconciliar com Ele? Qual o filho que pode viver feliz, longe Daquele que o criou, que 
deu a vida a ele e por ele? Deus já tomou a iniciativa de procurar-nos e chamar-nos de 
volta para Ele. 

Considere com carinho este pedido que Nossa Senhora nos faz na 
Mensagem de 4 de julho de 1989 em “A Verdadeira Vida em Deus”. 

...“ hoje, estou chamando a todos para vos encorajar; Nossos Apelos (de 

Jesus e de Maria) estão em todo este mundo de trevas, este mundo de 

aflição e angústia em que vossa era se transformou; em verdade, Eu peço 

que cada alma medite no motivo pelo qual Jesus e Eu vos instamos à 

conversão, chamando-vos de várias formas e em tantas partes do 

mundo; somos como Pais preocupados que usam de todos os meios para 

vos atingir e vos avisar, vós que sois Nossos filhos tão queridos; tomai a 

sério Nossos Avisos e Apelos; 

arrependei, rezai com vosso coração, vinde com amor ao Senhor, 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, não tenhais dúvida; abençoo todos vós 

em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; amém;” (AVVD-04 de julho de 1989) 
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O Arcanjo São Miguel também fala conosco e exorta-nos a acreditarmos nas 
Mensagens. 

...“deixai o Espírito do Amor expandir Seus Apelos de Graça, escutai o Espírito 
de Graça, escutai o Espírito, pois Sua Misericórdia é Grande; 

não sufoqueis aqueles que recebem as Mensagens do Santíssimo como vossos 
ancestrais, dizendo aos videntes: “não tenhais visões” e aos profetas “não 
profetizeis para nós, pois nós estamos na Verdade”; pelo contrário, elevai vossos 
olhos e olhai à vossa volta; todos estão reunindo-se e voltando para Deus, vossos 
filhos vêm de longe e vossas filhas são ternamente levadas, pois o Senhor 
anunciou: 
 

“ainda que a noite domine vossa era, Minha Luz a trespassará e cobrirá 
toda esta terra, todas as nações virão a Mim, e Meu rebanho se reunirá 

outra vez em um só Santo Rebanho sob Meu Santo Nome;” 

rezai, ó filhos do Senhor, e deixai o Senhor corrigir Seu Povo aceitando 
o que sai da boca das crianças e dos humildes; não tenhais medo, a Salvação está 
próxima e às vossas portas; 

abençoo-vos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; amém;” 
(AVVD-04 de julho de 1989) 
 

Conheça o recado amoroso de Deus e use de sua liberdade para 
responder a Seu convite. NÃO DEMORE! Ele diz que todos os que tomam 
conhecimento de Suas Mensagens foram escolhidos para lê-las e depois ajudá-
Lo a divulgá-las. 
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Para melhor compreensão e decisão a respeito desse convite, prestaremos em seguida 
importantes esclarecimentos sobre o que é e seu objetivo. Iniciamos explicando revelações 
pública e privada conforme o Catecismo da Igreja Católica. 

 

A IGREJA E AS REVELAÇÕES 
 
 

A Bíblia é o Livro Sagrado de inspiração divina que contém a Revelação plena 
e definitiva de Deus à humanidade; junto com a Tradição Apostólica é o 
Sagrado Depósito da Fé de onde, confiante, a Igreja extrai a veracidade de tudo 
o que foi revelado. A Sagrada Escritura é chamada de Revelação porque nos 
textos bíblicos Deus retira Seu véu e aos poucos Se dá a conhecer e a Sua 
vontade aos homens (Antigo Testamento), e manifesta Seu plano amoroso em 
Jesus Cristo com o objetivo de atrair e reunir em Si próprio o mundo inteiro 
enviando-nos Seu Filho feito homem e o Espírito Santo (Novo Testamento). É 
de crença obrigatória para o fiel católico. 

A Igreja distingue dois tipos de Revelação: a Pública, o Depósito da Fé 
acima descrito e a Privada que, submetida à revelação expressa na Escritura 
Sagrada, é dela uma lembrança. Ao explicar-se por meio dos escritos bíblicos 
dos quais Jesus Cristo é Palavra perfeita, irrefutável e terminante do Pai, não 
deve jamais aspirar corrigi-los ou superá-los, mas remeter a eles a fim de que 
sejam mais integralmente vividos. Por isso é considerada importante alimento 
eclesial para a fé, a esperança e a caridade, mas não é de crença obrigatória. 

Eis o que responde Jesus a esta pergunta de Vassula. 
...“Senhor, aqueles que recusam todas as revelações privadas argumentam 
que a única Verdadeira Revelação é a Santa Bíblia. Nós todos sabemos disso, 
mas o que dizeis, meu Senhor?” 

1. ...“a Santa Bíblia é realmente A Verdade, a Verdadeira Revelação, 
mas Eu não deixei de existir; percebes, Eu sou O Verbo e Eu sou ativo 
em Espírito; Meu Advogado está com todos vós, o Espírito da Verdade 
que muitos tendem a esquecer ou ignorar, pois tudo o que o Espírito 
fala, vem de Mim; Ele é o Recordador de Minha Palavra, a Inspiração 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caridade
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de vossa mente (Jo 14, 26); eis porque, Minha filha, continuamente Eu 
vos lembro das mesmas Verdades; compreende as razões pelas quais 
constantemente Eu vos estimulo com o Recordador; aceitai Meu 
Santo Espírito de Verdade; venho para lembrar-vos de Minha Palavra, 
venho chamar-vos ao arrependimento antes que Meu Dia chegue;” 
(AVVD-13 de setembro de 1989) 
 

2. ...“Eu sempre enviei profetas desde o início dos tempos, mas 
muitos foram massacrados e perseguidos; os homens não 
mudaram; 

Eu, o Senhor, digo isto: todo aquele que abertamente se declarar por 
Mim diante dos homens, Eu Me declararei por ele diante dos Anjos de Deus; 
aquele, porém, que Me renegar diante dos homens, também Eu o 
renegarei diante de Meus Anjos; quem não está a meu favor está contra 
Mim, e quem não recolhe Comigo, dispersa; (Lc 12, 8) 

...declaro a todas as gerações que Minhas Obras jamais acabarão; 
Meu Espírito está realmente no meio de vós; amo todos vós com amor 
eterno e, por causa desse amor, Meu Sagrado Coração não vos deixará 
cair; reconhecei Minhas Obras! discerni os espíritos! as Escrituras dizem: 
“mas aquele que profetiza fala aos homens: edifica, exorta, consola.” (1Cor 
14, 3) (AVVD-13 de janeiro de 1989) 

 

O Senhor pergunta em uma de Suas Mensagens: 
...“quem é a Fonte do Conhecimento Cristão, a Fonte da Profecia? é o 

Espírito Santo que ensina e Se serve de todos os meios para transfigurar e 
renovar Minha criação; e àqueles que adormeceram e negam as profecias 
em vosso tempo, perguntai-lhes se compreenderam as Escrituras e suas 
palavras; 

“Eu ungi profetas para declarar Minhas Palavras até o Fim dos 
Tempos; Eu os dotei com o espírito de Elias; mas, então, não lestes que 
“profetas o sucederão?” 
 

“que ungiste reis como vingadores e profetas para suceder-te;” (Eclo 48,8.)  
(Yahweh – AVVD-13 de setembro de 2002) 

 

Através dos séculos houve Revelações Privadas (aparições, visões, 
locuções interiores sonhos e mensagens transmitidas por Deus, Maria, Santos 
e Anjos) reconhecidas pela Igreja. 
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Na verificação da autenticidade de uma Revelação Privada a Igreja 
considera a vida, as virtudes, a saúde psicofísica do confidente e especialmente 
o conteúdo das mensagens; esse deve sempre orientar para Cristo, ser 
religioso ou moral, relacionado com a fé e jamais contradizer a Revelação 
divina, dogmas e a doutrina magisterial. Por meio de seu Magistério, visando 
defender e proteger a fé recebida e orientar espiritualmente seus fiéis sem 
extinguir o Espírito, a Igreja examina todos os escritos especialmente os 
trabalhos sobre fé e moral e pronuncia-se em relação a eles estarem ou não 
livres de erros doutrinais com o selo eclesial: NIHIL OBSTAT (nada há que 
impeça a publicação) e IMPRIMATUR (pode-se imprimir). 

 

Às Mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus” foram concedidos os 
selos eclesiásticos oficiais de aprovação do Magistério da Igreja em 28 de 
novembro de 2005. 

 
“Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens.  

Soltai-os. Pois, se o seu intento ou sua obra provém dos homens,  
destruir-se-á por si mesma; 

se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. 
E não aconteça que vos encontreis movendo guerra contra Deus.” 

 (Atos dos Apóstolos 5, 38-39) 
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Visando despertar seu interesse pela “Verdadeira Vida em Deus” mostraremos os diversos 
aspectos que envolvem esse apelo divino a cada um de nós: a mensageira escolhida e 
divulgadora dos recados de Deus, sua preparação para essa missão e no que ela consiste, o 
idioma, formas de comunicação; como Jesus apresenta-Se e assina as Mensagens, Seu alerta 
sobre falsos profetas e mensagens. Em seguida apresentaremos extratos de Mensagens 
dirigidas ao leitor, aos seus divulgadores, às nações e “A Mensagem para Todos os Tempos” 
assim intitulada por Jesus, e abordaremos alguns dos temas das Mensagens. 
Transcreveremos orações e informaremos os endereços relacionados a essa Obra. 
 

I. A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 

 
QUEM É A MENSAGEIRA DE DEUS 
Vassula Rydén nasceu no Egito de pais gregos no dia 18 de janeiro de 
1942, batizada na Igreja Ortodoxa Grega, não pensava muito em Deus. É 
casada, mãe de dois filhos também casados e avó. Ocupou-se sempre das tarefas 
como esposa e dona de casa, pintora e jogadora de tênis nos muitos países em 
que viveu em virtude do trabalho de seu marido. Fala inglês, francês, grego, 
sueco, árabe entre outros idiomas. 
 
COMO TUDO COMEÇOU 
Em 28 de novembro de 1985, enquanto Vassula vivia em Bangladesh, seu 
Anjo da Guarda Daniel comunicou-se com ela. Antes da abordagem divina, 
é comum às pessoas escolhidas por Deus serem preparadas por São Miguel 
Arcanjo ou algum outro Anjo. Daniel disse-lhe: “Deus está perto de ti e te ama!” e 
pediu-lhe que buscasse uma Bíblia e a lesse. Após alguns dias, Daniel mudou de 
atitude para com Vassula e repreendeu-a por certas ações em sua vida que 
haviam desgostado muito a Deus. Passou a mostrar-lhe seus pecados tal como o 
Senhor os vê e a gravidade de não os ter confessado. Falou-lhe também da 
grande ofensa que fazemos a Deus quando rejeitamos e não fazemos uso dos 
dons que Ele nos concede. Em seguida, Vassula passou por um momento muito 
importante e difícil conhecido como purificação, que é a dolorosa tomada de 
consciência do estado de nossa alma. 
 

Depois o Pai falou com ela e inclusive mostrou-lhe ser um Deus vivo e que 
sente. Isso aconteceu com a oração do Pai Nosso que Vassula não rezava 
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desde criança e, que a pedido Dele, rezou incontáveis vezes sem porém agradá-
Lo. Foram muitas horas repetindo essa oração e recebendo a orientação 
paciente e carinhosa do Pai para que falasse mais devagar, que não se 
mexesse muito e que rezasse com o coração. Aos poucos, Vassula percebeu 
que a oração é uma conversa com Deus e que, assim como ao falarmos com 
alguém expressamos o que sentimos, o mesmo devemos fazer quando oramos. 
As palavras decoradas, vazias, que não demonstram nossos sentimentos não 
agradam a Deus, não chegam até Ele. Aos poucos, Vassula foi percebendo Sua 
presença amorosa, Seu cuidado com ela e sempre mais à vontade passou a dar 
significado à sua prece até que sem notar chamou-O de Papai. Preocupada 
desculpou-se, mas o Criador Todo-Poderoso assegurou-lhe que tomara aquela 
palavra como uma joia! 

Neste início da comunicação divina Vassula sofreu muitos ataques do 
demônio, o que Deus permite a fim de estabelecer Seu reino perfeito na 
alma, eliminando o que não condiz com o divino e conquistando todas as 
forças do mal que têm algum poder sobre ela. Essa purificação demorou três 
semanas e marcou o fim da missão do Anjo da Guarda. Agora Jesus viria estar 
com ela. 

Vassula estava triste com o afastamento de seu Anjo e não mostrou muita 
alegria com a chegada de Jesus, que lhe perguntou em 23 de outubro de 
1986: “Vassula, que casa precisa mais de ti? quero que escolhas;” ao 
que ela respondeu: “Jesus, se Me perguntais qual é mais importante, Vossa 
Casa ou a minha, claro que responderei Vossa Casa, e se devo escolher, 
escolho a Vossa.” Jesus abençoou-a e afastou-Se. Depois Ele retorna e lhe diz: 
“Sou Eu” e como Vassula hesitasse, repetiu: “Sou Eu, Deus.” Vassula estava 
infeliz sem Daniel, e o Senhor contou-lhe que ninguém amara seu Anjo da 
Guarda tanto quanto ela, mas que esperava um dia poder falar-lhe: 
“Ninguém jamais em tua era Me amou tanto como tu.” E perguntou-
lhe: “Tu me amas?” Vassula respondeu que sim, ao que Ele muito 
delicadamente disse: “Ama-Me mais.” 

Em 21 de janeiro de 1987 Jesus pergunta-lhe: “filha, reviverás Minha 
Casa?” A partir daí seu contato com Vassula foi-se ampliando e aos poucos ela 
aprendeu a estar com Ele, a ser íntima Dele e a aceitar ser Sua mensageira. No 
entanto, presenteados que fomos com a liberdade de vontade, Jesus sempre 
confirma se ela quer trabalhar ou se deseja continuar trabalhando para Ele. 
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A TRANSMISSÃO DAS MENSAGENS 
As Mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus” são transmitidas a 
Vassula Rydén de forma extraordinária na qual o comando de sua mão é 
tomado por Deus para escrevê-las. Eventualmente ela própria duvidava disso 
embora soubesse em seu coração que era Jesus quem movia sua mão. 

...“É terrível, sou realista demais, cética demais. Não posso deixar de sentir 
hoje, novamente, dúvidas de que isso esteja acontecendo. Por que, por que os 
outros acreditam sempre e plenamente e eu sou tão inconsistente? Justamente eu 
que sei muito bem que não posso controlar minha mão, e quão impotente me 
torno quando Deus dela toma posse, como Ele pode tirar o lápis de minha mão 
ou movimentá-lo sem que eu quase o toque. Isso está acontecendo comigo, Ele 
já me deu tantas provas e, no entanto, ainda tenho ondas de dúvida! O que dizer 
das inúmeras vezes que penso estar desencaminhando a todos! Não consigo 
contar quantos já conhecem este Ensinamento e, no entanto, ele nem sequer foi 
publicado.” (Vassula – AVVD-09 de abril de 1987) 

As Mensagens são ditadas, inspiradas ou reveladas em inglês por 
Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, Maria Santíssima, Arcanjos, Anjo da Guarda 
Daniel, e Santos. Vassula ouve uma voz interior e escreve a Mensagem em 
cadernos numa grafia majestosa bem diferente da sua própria. 

 
 

O fenômeno que ocorre na escrita das Mensagens de “A Verdadeira 
Vida em Deus” tem sido investigado, analisado e documentado em livros e 
artigos por grande número de renomados profissionais grafólogos, cientistas, 
sacerdotes exorcistas e teólogos que sempre concluem por sua origem 
sobrenatural. Diferentemente do que acontece na escrita automática em que a 
pessoa perde sua liberdade pessoal, desconhece completamente sobre o que 
vai escrever e até mesmo o sentido daquilo que escreve, Vassula não perde a 
consciência, mas tem nítido conhecimento das ideias inspiradas ou ditadas 
por Jesus e livremente as escreve. Como já foi dito, Ele constantemente pede 
permissão para servir-Se dela. 

1. ...“ainda queres trabalhar para Mim? ...és livre para escolher, 
não tenhas medo, não tirarei o carisma que te dei; Eu virei sempre 
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ao teu encontro para dizer-te como te amo;” (Jesus – AVVD-21 de janeiro 
de 1987) 

2. ...“Minha filha, Minha filha, dou-te Minha Paz; dá-Me a 
liberdade de fazer uso de tua mão; dá-Me a liberdade de usar teus 
lábios; dá-Me a liberdade de usar tua mente e teu coração; 
permite-Me invadir-te, de que outro modo poderias ser Meu Eco e 
transmitir Minhas Mensagens se Meu Espírito não te invadisse? 
como pode o ramo de uma videira viver se não extrair a seiva da 
vinha? corta-o da Vinha e verás como depressa ele murchará;” (Jesus 
– AVVD-11 de  junho de 1993) 

3. ...“Eu te dei o dom de teres sede de Mim e Me desejares, um 
dom inestimável; portanto, caminha Comigo e permite-Me fazer 
uso de ti e enviar-te de nação a nação para dizer-lhes que o Deus 
que eles esqueceram, nunca os esqueceu; lembra-lhes de que o 
Coração do Senhor é Misericórdia; sim, dize-lhes que Eu sou 
manso e humilde de Coração;” (Jesus – AVVD-27 de  maio de 1993) 

4. ...“Vassula, estou e estarei sempre nesses encontros; teus 
discursos virão de Mim e de Minha Boca tuas palavras virão;” (NR: 
Significa que Deus me concederá as palavras certas.) (Jesus – AVVD-21 de 
novembro de 1988) 

Veja como é bonito o respeito que Deus tem por nossas atividades e compromissos. 
5.  ...— “Senhor, Companheiro e Deus de minha vida, hoje tenho de 
cuidar de algumas tarefas domésticas. (Vassula) 

— Eu sei, Eu sei o quanto tens de fazer e o tanto que uma 
tarefa doméstica exige da dona de casa, e fico satisfeito e contente 
por fazeres o trabalho; estou sempre contigo, Minha filha, e digo-
te: teu trabalho (NR: Não o ditado) não é em vão; 

...tudo o que te peço é que de vez em quando Me emprestes 
teu ouvido durante o dia; tu és Meu incenso; ic;” (Jesus, AVVD-02 de julho 
de 1994) 

Mas Vassula conta. 
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6. - ...— “Frequentemente deixei de lado o que estava fazendo em casa 
para estar com Nosso Senhor mesmo que por dois minutos, tal é a saudade 
que sinto de Deus...” 

...— delicia-Me e mostra-Me que estás ligada a Mim; lembra-te 
do resgate que paguei por ti, portanto, vem a Mim a qualquer 
momento e fala Comigo; permanece pequena;” (Jesus – AVVD-13 de 
setembro de 1989) 
 
MENSAGENS PARA VASSULA 

Jesus sempre recorda à Sua escolhida quem ela é, o que deve ser e fazer; prestemos muito 
atenção ao que Ele diz, pois estes recados também são para cada um de nós.  

1. ...“amo-te; formei-te para seres Minha mensageira; gostaria 
de que Me amasses; uma vez que serás Minha mensageira, desejo 
que sejas santa, pois Eu sou Santo, e como desejas seguir-Me e 
trabalhar para Mim não tenhas medo de ser santa; por que tens 
tanto medo disso?” (Jesus – AVVD-13 de dezembro de 1986) 

2. ...“Vassula, Meu cordeiro, sempre te soube fraca e foi por isso 
que te escolhi; a fraqueza atrai-Me; Meu Poder manifesta-se em 
seu melhor na fraqueza; provações sempre as terás, mas essas são 
para teu crescimento; quero-te forte, quero-te capaz de enfrentar 
dificuldades com prudência; quero-te para Me glorificares, Eu 
quero que Me glorifiques; Por isso, Minha Vassula, não permitas à 
serpente tentar-te; ela está rondando perto de ti e tenta 
desesperadamente fazer-te cair; fica sempre alerta; estou contigo 
e sustentarei tuas quedas; reza sem cessar para que o tentador não 
tenha oportunidade de aproximar-se de ti; 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; ah! 
Vassula... delicia-Me e permanece pequena;” (Jesus – AVVD-13 de abril de 
1990) 

3. ...“Vassula, Meu desejo já está implantado em tua alma; filha, 
enche-Me de alegria e aprende a dizer: “nós vamos trabalhar, nós 
vamos fazer isso ou aquilo”, usa a palavra nós, pois estamos unidos 
para sempre! delicia-Me dizendo: “Pai, seja feita a Vossa vontade”, 
não Me recuses nada;” (Jesus – AVVD-07 de março de 1987) 
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4. ...“abandona-te inteiramente a Mim; agrada-Me e dize-Me: 
“Jesus, eu Vos amo;” faze-Me feliz com palavras espontâneas de 
amor que brotam com sinceridade e do coração; Meu Sagrado 
Coração é teu Refúgio, repousa em Mim; vem, aumenta teu amor 
por Mim, quero-te perfeita!” (Jesus – AVVD-01 de maio de 1989) 
 
5. ...“Meu anjo, formada por Mim, não Me machuques, nem 
deixes Minha Mão agora; alguns te apedrejarão, alguns te atirarão 
na lama, alguns levantarão seus punhos e te ameaçarão, mas não 
tenhas medo deles; ...digo-te: eles estão apenas amontoando 
recompensa sobre recompensa aqui no Céu para ti e bênção sobre 
bênção em tua fronte de Minha parte; por isso, declara, sem medo, 
Minha Mensagem; testemunha, Meu anjo, e Eu não sentenciarei 
muitas almas por conta das feridas que recebes; Eu te darei um 
salário justo, pelas feridas que recebes na Casa de Meus amigos; Eu 
te escolhi para seres a vítima de Minha Paixão, o altar sobre o qual 
depositarei a Unidade; então, o que mais poderias pedir? o que mais 
poderia te dar, que já não tenha dado? 

foi-te concedida Sabedoria e Meu Espírito está contigo para 
fazer-te suportar a flagelação do mundo;” (Jesus – AVVD-27 de maio de 1993) 

 
Jesus, além dos carinhosos adjetivos, passa a chamar Vassula pelo nome de Sua Paixão.  
6.   ...“enraiza-te em Meu Sagrado Coração para obteres força e luz; 
olha, não te favoreci ao revelar-te Minha Face e mostrar-te todos 
os Tesouros de Meu Sagrado Coração, esta Glória de Minha Igreja? 
e ao revelar-te Minha Face, Eu revelei-A para milhões de outros; 
Jesus é Meu Nome e tu és Minha, para sempre, e agora passarei a 
chamar-te pelo nome de Minha Paixão: Vassula-da-Paixão-de-
Jesus; e agora, Vassula-da-Minha-Paixão, reza Comigo, pois este 
tempo de Quaresma será pesado para Mim;” (Jesus – AVVD-02 de março 
de 1993) 
 

Jesus envia Vassula e confirma ser o Autor de “A Verdadeira Vida em Deus”, 
7. ...“Vassula de Meu Sagrado Coração, a Paz esteja contigo; 

...digo-te novamente, como nunca antes: és Minha serva e 
nunca serás maior que Eu, teu Mestre; ...e como o Pai Me enviou 
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para testemunhar a grandeza de Seu Amor e glorificar Seu Nome, 
assim também Eu te envio; 

fui enviado para tornar Seu Nome conhecido, disse que 
continuarei a torná-Lo conhecido e assim o faço; Minha Palavra é 
Verdade; não te surpreendas quando ocasionalmente Eu desço 
para lembrar-te do Pai, por isso, filha, agora tu também sê Minha 
testemunha; 

...e como o sol e a lua brilham em todas as coisas, Meu Santo 
Semblante brilhará em ti como uma bênção, (NR: Quando Cristo me 
aniquila e aparece inteiramente em meu lugar como muitos já 
testemunharam em diferentes países.) confirmando que Eu Sou é o 
verdadeiro e único Autor de: 

“A Verdadeira Vida em Deus” 

e que tu és Meu dom para a humanidade, essa é maneira pela qual 
selarei Minha Mensagem...então, quando teus serviços estiverem 
concluídos: 

 
a Cerimônia estará terminada 

nada mais pode ser acrescentado... (Jesus – AVVD-07 de dezembro de 1993) 

 
DIFUSÃO DAS MENSAGENS  
O Livro Único – I Volume intitulado “A Verdadeira Vida em Deus”, 
assim denominado por Jesus, contém as Mensagens divinas de 
1986 a 2003 impregnadas de Evangelho e citações bíblicas. Sua linguagem 
direta e de fácil compreensão já foi traduzida por voluntários para mais de 47 
idiomas possibilitando a imensa expansão de sua leitura. Vassula, entretanto, 
continua recebendo Mensagens que estarão reunidas na publicação do Livro 
Único – II Volume. 

Vassula também transmite as Mensagens divinas por meio de palestras em 
todo o mundo e tem sido acolhida por pessoas de todas as idades, classes sociais, 
cristãs ou de outras religiões, leigos ou líderes religiosos. Salientamos o fato de 
que ela não recebe quaisquer honorários ou benefícios materiais: “Eu te dei 
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gratuitamente, portanto dá também gratuitamente;” (Jesus – AVVD-20 de 
março de 1987) 

Pedido insistente de Jesus é a realização de Grupos de Oração para meditação 
das Mensagens e oração, assim como as Associações “A Verdadeira Vida 
em Deus” em muitos países e que cuidam da divulgação das Mensagens, 
encontros, retiros nacionais e internacionais, e as “Beth Myriam” (Casas de 
Maria em hebraico), vinte e cinco casas que alimentam os pobres em dezoito 
países. 

1. ...“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;” (Jesus – AVVD-02 de agosto de 1991) 

2. ...“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;” (Jesus – AVVD-31 de 
julho de 1995) 

3. ...“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;” (Jesus – AVVD-27 de março de 
2002) 
 
 
 
JESUS E AS MENSAGENS 
a) JESUS APRESENTA-SE NO INÍCIO DESTA REVELAÇÃO 

1. ...“Eu sou a Luz e brilho para que todos possam ver; não 
tenhas medo, Meu Caminho é reto; Meu Caminho te conduzirá a 
Mim; Eu te encontrarei e tu Me reconhecerás, pois irradio Paz e 
Amor;” (AVVD-20 de setembro de 1986) 

2. ...“a Paz esteja contigo; Vassula, vem a Mim, Eu sou teu 
Redentor, tua Paz; Eu vivi na Terra no meio de vós, encarnado; Eu 
sou o Filho Unigênito de Deus; vem a Mim e apoia tua cabeça em 
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Mim; Eu sou teu Consolador; quando te sentires infeliz, lembra-te 
de que Eu estou perto de ti;” (AVVD-27 de setembro de 1986) 
 
3. ...“estou aqui; sou Eu, Jesus; encontrei-te; vem e deixa-Me 
mostrar-te o caminho de volta; ouve-Me: Eu, Jesus, sou o Caminho; 
toda vez que te sentires perdida, chama-Me; Eu virei a ti e te 
mostrarei o caminho; Eu sou o Caminho;” (AVVD-28 de setembro de 1986) 

 
b) JESUS ASSINA SUAS MENSAGENS  

1. Usado pela primeira vez em 16 de dezembro de 1986, Jesus pede a 
Vassula que desenhe novamente Seu sinal em 9 de abril de 1987 e 
a partir daí passa a assinar algumas Mensagens, fazendo-o depois com mais 
frequência e eventualmente usando “ic.”, abreviação de ichtys.  
 

ICqUS= Ichtys=  

I = I = Iesous = Jesus 
C = Ch = Christós = Cristo  
q = Th = Theou = Deus  
U= Y = Yios = Filho 
S = S = Sotèr = Salvador 
 

Portanto: ICqUS (I-CH-TH-Y-S)= = Jesus Cristo, Filho de Deus e 
Salvador. 

...“ama-Me, filha; ...o Amor te ama; desenha Meu Sinal; 
 ICqUS Jesus Cristo, Filho Bem-Amado de Deus e 

Salvador.” (AVVD-28 de agosto de 1987) 

...“Jesus é Meu Nome; ic;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
2.   XP = XPISTÓS duas primeiras letras de Christós = Cristo em 

grego. 

= Alfa e Ômega primeira e última letras do alfabeto grego. 
 

Alfa e Ômega = Qualidade de Deus = o Princípio e o Fim de todas as coisas. 
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Portanto:  significa Cristo, o Princípio e o Fim de todas as coisas. 
...“Eu sou a Palavra, o Alfa e o Ômega; Eu sou o Elixir da Vida, 

a Fonte do Amor, e tudo se origina de Mim; desci à Terra em carne 
para redimir-vos;” (AVVD-10 de fevereiro de 1988) 

...“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Começo e o Fim;” (AVVD-30 de abril 
de 1988) 

 
...“quero que te tornes Minha Companheira no Amor; vem;” 

(AVVD-25 de outubro de 1994)  
 
c) VERACIDADE DAS MENSAGENS  
A verdadeira mensagem é aquela que conduz a Deus. 

...“Eu, que sou teu Salvador, confirmo-te que todas as 
Mensagens com apelos de Paz e Amor, conduzindo os que estão 
perdidos a encontrarem seu caminho de volta a Mim, vêm todas do 
Pai e de Mim, portanto não te desanimes, tem fé em Mim; lembra-
te de que não deves acreditar em mensagem alguma que deixe teu 
coração preocupado; Eu sou a Paz e, em paz, deves sentir-te;” (AVVD-
10 de outubro de 1986) 

Nosso Senhor alerta sobre a ação de Satanás em confundir-nos e espalhar mentiras. 

1. flor? nesses dias, ensino-te a discernir as verdadeiras 
revelações e visões das falsas revelações, falsas doutrinas e falsas 
visões; tudo o que é falso vem de Satanás; ele espalha sementes de 
confusão para manchar a Verdade, como em Pescara - Itália (NR: 
Falsas aparições com falsas previsões que não se realizaram.); ele semeia 
o joio entre o trigo, confundindo-vos; furioso com as aparições de 
Medjugorje, ele procura confundir todos vós tentando rotular 
essas Obras Divinas como não tendo vindo de Mim;” (AVVD-03 de junho 
de 1988) 
 
2. ...“muitos afirmam ouvir-Me proclamar mensagens, mas Eu 
não sou o Autor dessas mensagens, nem vossa Mãe; ...avisei-vos de 
que nesses tempos surgirão muitos falsos profetas para destruir as 
Obras do Mestre com mentiras; 
...e alguns realizarão grandes sinais e impressionarão até mesmo 
os eleitos;” (AVVD-02 de julho de 1992) 
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Outra artimanha do maligno é perturbar-nos com dúvidas e palavras duras. 
1. ...“jamais acredites em mensagem alguma que te traga 
inquietação, ...qualquer mensagem que condene Minhas Mensagens 
anteriores provém do Maligno;” (AVVD-10 de outubro de 1986) 

2. ...“qualquer mensagem com censuras ou palavras ásperas não 
vem de Mim; Eu sou amor, amor, amor;” (AVVD-01 de  fevereiro de 1987) 

Os recados de Jesus são amorosos, convidam à conversão e não espetaculares. 
1. ...“vem, dize-lhes que esta Mensagem (“A Verdadeira Vida em 
Deus”) não lhes é dada para provocar sensação;” (AVVD-18 de maio de 
1991) 

2. ...“Meus Sinais não vos são dados para fazerdes sensação 
nesta Terra; Eu peço solenemente a todos que buscam o sensacional 
para virem a Mim humildemente e rezarem; vinde a Mim sem 
buscar milagres, sinais e maravilhas, vinde a Mim com orações, 
sede santos, arrependei-vos e jejuai ao invés de encherdes vossa 
alma com vãs ilusões, então como não satisfaço vosso espírito, dais 
vossas costas para Mim... 

...Meu Sagrado Coração não Se agrada naqueles que buscam 
o sensacionalismo nem naqueles que afirmam fazer o bem, mas 
vêm por curiosidade, quão pouco eles aprenderão!” (AVVD-março de 
1989) 
 
A Jesus também não agradam a curiosidade sobre datas e Mensagens recentes. 
1. ...“muitos de vós perguntarão: quando? quando todas estas 
coisas acontecerão? não é dado a ninguém conhecer os tempos ou 
as datas que o Pai decidiu por Sua própria autoridade;” (AVVD-10 de 
dezembro de 1995) 

 

2. ...“se as pessoas, Minha Vassula, novamente te perguntarem: o 
que diz Nosso Senhor nas Mensagens mais recentes? responde-
lhes: 

o Senhor, meu Deus, não diz nada de novo, por isso continuai 
a manter-vos firmes e inamovíveis em vossa fé; quanto aos que 
ainda estão adormecidos, nosso Salvador Jesus Cristo lhes diz: 
despertai de vosso estupor como deveis e deixai o pecado sozinho; 
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...se perguntais: o que Nosso Senhor diz na Mensagem mais 
recente? é porque ainda não estais enraizados Nele que vos criou e 
ainda não O compreendestes;” (AVVD-24 de abril de 2000) 

 

Quanto ao pedido de mensagens pessoais, Jesus diz que já nos entregou os 
Tesouros de seu Coração. 
...“se pedirem uma Mensagem Minha, dize-lhes que já derramei 
Meu Coração neles; portanto, já lhes falei por meio de ti; 
derramei neles os Tesouros de Meu Sagrado Coração; essa é 
Minha Mensagem para todos eles;” (AVVD-09 de abril de 1992) 
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Embora transmitidas a Vassula, as Mensagens são dirigidas a cada um de nós, às Igrejas, às 
nações, a países que ela visita e a grupos de oração. Quando você as ler substitua o nome dela 
pelo seu, uma vez que cada um é pessoalmente convidado à intimidade com Jesus e chamado à 
conversão em preparação para a vinda de Seu Reino. 

 

II. MENSAGENS DE “A VERDADEIRA VIDA EM DEUS” 

 
EXTRATOS DE MENSAGENS DIRIGIDAS AO LEITOR, AOS 

DIVULGADORES DAS MENSAGENS, ÀS NAÇÕES E “MENSAGEM PARA 
TODOS OS TEMPOS” 

 
AO LEITOR  
1. ...“quem ler Minha Mensagem estará comendo Meu Pão; 
aqueles que tiverem um sinal Meu (NR: Sentir novamente atração por 
Deus, indicação de que é Ele Quem os alimenta e as Mensagens são 
Dele.) serão aqueles que desejo iluminar com Minha graça;” (Jesus – 
AVVD-09 de  abril de 1987) 

2. ...“a Paz esteja com todos vós; Eu sou o Senhor, bem-amados, 
venho até vós por meio de Minha serva e por meio dela Eu falarei; 

Deus quer ser ouvido, reconhecido e acreditado por nós! 
ah! Meus bem-amados, dou Minha Paz a esta casa; vinde, vinde e 
escutai-Me agora; sou vosso Deus e vosso Criador que soprou Vida 
em vós; santifiquei-vos com amor, Eu sou a Fonte do Sublime 
Amor e criei-vos por Amor para Me amardes, vosso Deus; almas! 
vós Me pertenceis, sois Minha semente; desejo que compreendais 
plenamente Minhas Palavras; crede em Minhas Santas Obras, 
crede em Meu Infinito Amor e Minha Superabundante 
Misericórdia, crede em Mim; desço, por Misericórdia, para reviver-
vos, para despertar-vos desta Letargia que agora cobriu vossos 
olhos como um véu; 

Nosso Senhor recorda-nos Sua vinda ao mundo para salvar-nos por meio de Sua 
Paixão e Morte na Cruz; com tristeza pergunta-nos como pudemos esquecer Seu 
Sacrifício. 
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Eu sou Jesus e Jesus significa Salvador; como poderia Eu ver-
vos vagar para as profundezas mais profundas da escuridão e não 
correr em vosso resgate? Eu, que sou o Senhor, o Santo dos Santos 
e Que estou rodeado por numerosos Anjos de cada coro, prostrados 
diante de Mim, adorando-Me sem cessar, deixei Minha Glória e Meu 
Trono Celestial para descer até vós e salvar-vos do fogo eterno; 
deixei o Céu, Meu Reino, para vir ao vosso Deserto e vossa 
Desolação nesta Terra; sim, deixei Meu Trono circundado por 
Querubins para vir nascer na pobreza e libertar-vos; Eu, o 
Soberano que os Céus louvam desde toda a Eternidade, aceitei ser 
humilhado pelos homens oferecendo Minhas costas para flagelo; 
permiti-lhes coroar-Me com uma Coroa de Espinhos, permiti-lhes 
zombar de Mim e cuspir em Minha Santa Face; permiti-lhes 
crucificar-Me, tudo por Amor a vós; 

ó filhos do Crucificado! como pudestes esquecer tudo o que 
fiz por vós? a Sabedoria desceu para ser tomada pela força e pela 
lei, fui desprezado e rejeitado pelos homens para carregar vossos 
sofrimentos, fui pregado no Madeiro para libertar-vos, permiti-
lhes trespassarem-Me e libertei-vos; aceitei a morte mais dolorosa 
para que vossa alma possa viver e seja capaz de partilhar Meu 
Reino; deixei Meu Sangue correr em Rios para que possais obter 
Vida Eterna; por vossa causa deixei-Me ser tomado por um 
pecador; 

Jesus insiste para não termos medo e fazermos as Pazes com Ele, pois vem para 
perdoar, 

hoje, Minhas Chagas estão reabertas por causa da iniquidade 
desta geração; Eu estou por incontáveis horas chamando-vos à 
conversão: voltai para Mim! Eu vos amo com Amor eterno! vinde 
fazer as Pazes Comigo; não vos punirei, Eu vos libertarei; não mais 
vos chamarei de ateus, sereis chamados Meus; não sois órfãos, já 
tendes um Pai no Céu, o mais Terno Pai; tudo o que vos peço é 
reconhecimento; voltai para Mim e Eu vos desposarei para 
sempre; Eu vos coroarei com Integridade, Lealdade e grande 
Ternura, Eu vos ensinarei a serdes fiéis a Mim capturando vosso 
amor que colocarei em Meu Coração para embelezá-Lo; como um 
Esposo Eu vos adornarei com Meu Amor e Minha Paz;  
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bem-amados, não tenhais medo de Mim; oh! vinde! vinde a 
Mim, caí nos Braços do Amor, Eu não vos repreenderei; Eu estou 
aqui para esquecer e perdoar; não sede tão propensos a cair nas 
armadilhas de Satanás, abri vossos olhos e vede, abri vossos 
ouvidos e escutai Meu Grito do Alto, abri vosso coração e 
compreendei que sou Eu, Jesus, Quem vos chama; criei vossa alma 
para viver para sempre, meditareis sobre isso? 

exortar-nos à conversão, vivermos Sua Mensagem e reiterar Seu amor por nós. 
Eu sou Santo, felizes as almas revestidas em santidade, pois 

as Portas do Céu não resistirão a elas; mas ai das almas que não se 
lavaram e que estão cheias de manchas; essas não poderão entrar 
em Meu Reino; convertei-vos e segui Meu Caminho ouvindo Meu 
Misericordioso Chamado; meditai em Minha Mensagem, vivei 
Minha Mensagem; 

Eu, o Senhor Jesus Cristo, amo todos vós de todo Meu 
Coração; Eu vos amo; abençoo cada um de vós;” (Jesus – AVVD-março de 
1989 - mensagem após 3 de março de 1989) 

3. ...“que todos aqueles que pela graça foram chamados a ler este 
Hino de Amor e conduzidos a saborear este maná escondido 
prosperem, enquanto ainda em seu exílio; 

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;” (Jesus – AVVD- 29 de agosto de 
1998) 
 
AOS QUE ACREDITAM NAS MENSAGENS 
O Senhor chama de bem-aventurados aqueles que creem em seus recados amorosos.  

1. ...“benditos os que têm um coração de criança e não duvidam 
de qualquer destas Mensagens que vêm da Sabedoria, nem jamais 
duvidarão; eles abriram-se para a graça e obtiveram Minha Luz 
dentro deles; Aquele que Se revela à humanidade de maneira tão 
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inefável é nada menos que teu Criador, que por meio de Suas 
Palavras trouxe muitos de volta à verdadeira vida Comigo;” (Yahweh 
– AVVD-13 de setembro de 2002) 

2. ...“bem-aventurados os que lerem Minha Mensagem e 
acreditarem que Eu a escrevi sem terem-Me visto escrevê-la; bem-
aventurados os que ouvirem Minha Mensagem e seguirem-na; bem-
aventurados os que se unem e promovem a Paz e o Amor;” (Jesus – AVVD-
24 agosto 1987) 

 
AOS DIVULGADORES DE “A VERDADEIRA VIDA EM DEUS” 

Maria exorta-nos sobre o Amor de Deus e a divulgação das Mensagens. 
...“Jesus é Amor, Jesus é Esperança e Jesus quer dizer Aquele-

Que-Salva, portanto não duvideis da Grandeza de Seu Amor; tende 
Fé Nele, Ele vem para resgatar até mesmo o menor entre vós; 
testemunhai às nações sobre esse Grande Amor e espalhai Suas 
Mensagens pelos quatro cantos da Terra;” (Maria – AVVD-06 de julho de 
1990) 

 
Jesus deseja a difusão de Sua Mensagem em todo o mundo. 
1. ...“é Meu desejo ter Minha Mensagem de Paz e Amor 
difundida de Norte a Sul, de Leste a Oeste, portanto tende fé em 
Mim; Eu A estive preparando em segredo para vossa Era;” (Jesus – 
AVVD-03 de dezembro de 1988) 

2. ...“bem-aventurados os que propagam Minha Mensagem de 
Paz e Amor! bem-aventurados os que vêm a Mim e Me consolam; 
sede um Comigo, permanecei para sempre em Meu Amor;” (Jesus – 
AVVD-21 de novembro de 1988) 

3. ...“todo aquele que transmite Minha Palavra transmite 
Minha Luz, Eu os escolhi e eles se conhecem; abençoo todos vós, 
todos vós que difundis Minha Mensagem;”...Eu, Jesus, amo todos 
vós; lembrai-vos de que Eu sou a Ressurreição;” (Jesus – AVVD-13 de 
abril de 1990) 

4. ...“dize a todos aqueles a quem Meu Coração escolheu, que 
jamais Eu os abandonarei; 
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...sede unidos a Mim e entre vós mesmos, nunca vos 
desespereis em vossas provações; fazei vosso melhor e Eu farei o 
resto! coragem, rezai para não afundardes; revelai as Riquezas de 
Meu Sagrado Coração e Minha Glória ao mundo; quereis ser 
testemunhas do Altíssimo? então, morrei para vós mesmos; 
quereis ser um Comigo? desapegai-vos do mundo; quereis servir 
o Amor? segui Minhas Pegadas banhadas em Meu Sangue 
Sacrificial (NR: Aqui Jesus nos pede sacrifício de verdade.);” (Jesus – 
AVVD-17 de setembro de 1992) 

 
5. ...“difundi Nossas Mensagens, elas salvam...” (Jesus – AVVD-maio de 
1996) 

 
ÀS NAÇÕES  
Jesus fala para toda humanidade sobre a importância dos recados celestes: eles 
visam nossa conversão e apontam para a iminente Justiça divina diante de nossos 
gravíssimos pecados. 

...“a Paz esteja convosco; Eu sou o Senhor, Emanuel, o Santo dos 
Santos, que Me manifesto por meio deste fraco instrumento: 

Como no passado, não aceitamos os profetas e afastamos o Espírito 
Santo. 

...Meu Espírito é constante e sempre tão generosamente 
derramado no meio de vós, contudo muitos de vós ainda não 
compreendestes... Eu, o Senhor, formei profetas desde que vos 
criei, mas os Meus repetem o que sempre repetiram... ainda 
perseguem todos Meus profetas caçando-os de cidade em cidade; 
o Santo Sangue de Abel é derramado sem cessar; essas pessoas 
pedem-Me leis que sejam justas, anseiam para que Eu esteja perto 
delas, mas quando envio Meu Espírito Santo de Graça elas fecham 
seus olhos, recusam-se a ouvir e deixam seus corações 
transformarem-se em granito; elas reúnem-se afastando Meu 
Santo Espírito de Graça como alguém que afugenta um pássaro 
maldito; 

 
Mas Jesus não desiste de nós e continuará a derramar Seu Espírito em nós. 
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Meu Sagrado Coração está sofrendo...abri! abri! (NR: Jesus 
chorava muito alto.) não bloqueeis Meu Caminho! removei esses 
blocos que só impedem Meu povo, a quem deixastes faminto, de 
alcançar-Me; vim até vós para curar-vos e consolar-vos; vim para 
trazer-vos Paz e Amor; vim para fertilizar Minha terra e cultivar 
este solo; 

Meu Nome é Santo e santos são Meus preceitos e Minhas Leis; 
sim, Eu irrigarei este solo sedento com Meu Amor e Eu, o Senhor, 
continuarei a derramar Meu Espírito sobre Meus filhos 
abençoando-os; 

Estamos sendo preparados para os Novos Céus e a Nova Terra. 
não percebestes? não percebestes ainda que vos preparo para 

receber um Novo Céu e uma Nova Terra que há muito tempo vos 
prometi? ainda não compreendestes? não vistes ainda como 
trabalho? chamo todos vós de um canto da Terra a outro para 
escutardes Minha Voz; 

ah! bem-amados, vim para curar vossas feridas, vossas chagas 
e vossas enfermidades, todas tão selvagemente infligidas sobre vós 
nestas trevas; não, bem-amados, vossas feridas não são incuráveis, 
vossos ferimentos são curáveis, pois Eu-Estou-Convosco e muito 
perto de vós, portanto vinde a Mim com amor, pedi-Me com amor e 
recebereis, invocai-Me com amor e Eu vos ouvirei; Eu vos erguerei 
ao Meu Peito e vos embalarei consolando-vos; ouvi Meu Grito de 
Amor e Paz; 

Somos o Povo de Deus criados por Amor e pelo Amor, e Ele não faz distinção entre nós!  
o Amor vos ama; o Amor é a Raiz da Árvore da Vida, 

portanto que seja AMOR a sair de vosso coração; quando o Amor 
Se manifesta onde há o mal, o Amor apaga toda maldade 
dissolvendo-a como o nevoeiro é dissolvido com os primeiros 
raios quentes do sol; 

por causa de Meus devotos reviverei todos os cadáveres; não 
ficarei calado, Eu ressuscitarei todos vós com Minha Palavra; não 
ficarei silente até Glorificar Meu Corpo e renovar Minha Igreja 
inteira; aprendei todos vós que quereis suprimir Meu Espírito de 
Graça e quereis sufocar Minha Voz, todos vossos esforços 
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malvados e vossas más intenções são todos em vão; continuarei 
estendendo Minha Mão a todos, até mesmo aos rebeldes, até mesmo 
aos que Me provocam noite e dia; vedes? 

vós sois Meu Povo não importa o credo ou a raça; lembrai-vos 
de que Eu sou AMOR e Eu criei todos vós; 

Ouçamos os mensageiros anunciadores do Plano para nossa Salvação. 
hoje, Meu Plano de Salvação cobre o mundo inteiro; Eu enviei e 

envio mensageiros a cada nação para fazer-vos progredir na fé, 
converter-vos, estabelecer a paz e o amor e unir-vos; portanto não 
tenteis abafar Minha Voz e os Apelos de Minha Mãe; Nossas Vozes 
continuarão a descer sobre vós como um martelo despedaçando as 
rochas (NR: Rochas significa corações de pedra), até o Dia de Minha 
Glória; 

...ah! bem-amados de Minha Alma, ouvi atentamente Minhas 
Palavras e tentai compreendê-las; não duvideis, colocando-Me 
incessantemente à prova... Eu, o Senhor, em verdade, vos digo: as 
Escrituras estão sendo cumpridas; então, por que tantos de vós 
estais surpresos com a efusão de Meu Espírito? por que ficais 
surpresos quando Meus jovens têm visões? 

Nosso Senhor vem lembrar-nos de Suas Leis, converter-nos e convidar-nos à 
confissão. 

venho até vós para rever vosso conhecimento sobre Minha 
Palavra; venho, com grande amor, reviver os cadáveres de Meus 
filhos e filhas; venho converter-vos e lembrar-vos de Meus estatutos; 
venho chamar o pecador à confissão; venho chamar ao 
arrependimento todos os sacerdotes, bispos e cardeais que tão 
perversamente feriram Meu Sagrado Coração e traíram-Me, seu 
Amigo e Deus; 
 

Ele implora nosso retorno! A Hora ainda não chegou, depois virá como Juiz! 
Eu não venho como Juiz, ainda não; venho até vós como O 

Mendigo em trapos e descalço, com lábios rachados implorando e 
lamentando por algum amor, por um retorno ao amor; hoje, tendes 
diante de vossa vista um Mendigo Lamurioso com Sua Mão 
constantemente estendida suplicando por uma volta ao amor: “Eu 
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vos suplico, voltai para Mim e amai-Me, fazei as pazes Comigo, não 
vos rejeitarei, Eu Sou Amor e amo-vos eternamente;” 

vinde a Mim enquanto a Hora ainda não chegou, não espereis 
pela chegada de Minha Justiça, não deixeis que Minha Justiça vos 
surpreenda e vos pegue desprevenidos; lembrai-vos de que Eu 
estarei nessa terrível e impressionante Hora diante de vós como 
um Juiz Majestoso e Severo, e Minha Voz que era a de um mendigo 
lamurioso se transformará no clarão de um Fogo Devorador em 
aguaceiro, chuvarada e granizo; Meu Sopro será como uma 
torrente de enxofre que incendiará tudo para purificar e renovar 
todos vós, unindo-vos em Um Santo Povo; 

Quem são os felizes e os bem-aventurados. A benção de Jesus. 
felizes os que esperam em Mim e acolhem Meu Espírito de 

Graça que derramei agora tão generosamente sobre toda a 
humanidade, porque Me vereis vosso Deus; 

bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o 
reino dos céus; 

felizes todos os que têm ouvidos para ouvir e são simples de 
coração acolhendo Meu Espírito de Graça com fé-de-criança, porque 
nesses coraçõezinhos Minha Palavra se enraizará; 

bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o reino dos céus; em breve, Minhas pombinhas, 
estarei convosco, tende Minha Paz; 

abençoo cada um de vós; Eu, Jesus Cristo, abençoo e perdoo 
vossos perseguidores, pois eles não sabem o que fazem; Eu, o 
Senhor, amo todos vós eternamente;” (Jesus – AVVD-01 de maio de 1989) 

 
MENSAGEM PARA TODOS OS TEMPOS  
Jesus reitera Seu Amor Redentor por nós e abençoa os que testemunham a verdade 
de Suas Palavras. Fala sobre a Igreja, os vendilhões nela infiltrados e seu plano de 
extinção do Sacrifício Perpétuo. Anuncia Seu Regresso e o Fim de nossos Tempos 
sem Deus. 

...“Minha filha, lembra ao mundo o Meu Grande Amor; esta 
será a Mensagem para todos os tempos: a Paz esteja convosco, Eu 
sou Jesus, vosso Redentor; Eu sou o Santo dos Santos que vos fala; 
em verdade, vos digo: derramarei graças especiais sobre aqueles 
que aceitaram testemunhar porque, tendo aceitado este 
testemunho de Amor, eles atestam a veracidade e o Infinito Amor do 
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Altíssimo uma vez que tudo o que está escrito vem de Mim; bem-
amados, dou-vos Meu Espírito sem reserva; dou Meu Espírito 
repetidas vezes para lembrar ao mundo Minha afeição e o grande 
amor que tenho por vós; dou Meu Espírito sem reserva para lembrar 
a todos vós Minhas Cinco Chagas e Minha Paixão; 

Meu filho, tu que Me lês ou escutas, olha à tua volta; a Aurora em 
breve estará contigo...e não terás de consultar as sombras da noite 
que sussurram e resmungam; nem terás de andar na aflição e na 
escuridão; pois vossos feiticeiros que blasfemaram Meu Santo Nome 
e substituíram a luz por trevas serão varridos; 

A abominação da desolação no Santuário do Senhor. (Daniel 11, 31. 36-39; 12,1) 
bem-amados, a Aurora em breve estará convosco e tão logo 

haja luz vossas mudas florescerão; os vendilhões que se 
infiltraram em Minha Igreja ficarão consternados e todos os 
compradores deprimidos; cada vendilhão enriquecido 
desfalecerá, ofuscados pela Minha Glória e pela Minha Luz eles 
permanecerão perplexos e aturdidos diante de Mim; o sinal está 
sendo içado nos telhados de vossas casas; Meus embaixadores são 
enviados a seus postos agora para esperar por Meu sinal, Meu 
Regresso é iminente; portanto: vós, que sois Meus mensageiros, 
apressai vosso passo, ide a cada colina anunciar que o julgamento 
logo cairá sobre esses vendilhões, pois eles tornaram-se uma 
abominação a Meus Olhos! já não lestes para permanecerdes 
acordados e vigiardes a fim de que quando virdes a abominação da 
desolação erigida em Meu Santuário da qual o profeta Daniel falou, 
sabei que este é o sinal anunciado pelo profeta para o fim dos 
Tempos? como não sois capazes de reconhecer os Tempos? os 
tijolos de Meu Santuário caíram e viveis no meio desta grande 
apostasia de vossa era; 

Os vendilhões beberão o cálice da Justiça! 
Meus opressores agora pensam que têm vantagem e os 

vendilhões acreditam que continuarão a negociar em Meu 
Santuário, mas Eu digo-lhes: “vós que corrompestes vossa 
sabedoria comercializando Minha Imagem por uma imagem sem 
vida, um falso deus, um ídolo, vós que lutais para erigir esta 
abominação da desolação e abolir Meu Sacrifício Perpétuo, 
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bebereis o cálice de vinho cheio de Minha Justiça;” a figura pintada 
grosseiramente com cores variadas, essa figura que os vendilhões 
tentam vos fazer reverenciar e seguir, não sou Eu; ela é uma 
invenção da habilidade humana pervertida para degradar o 
conceito de Minha Santidade e de Minha Divindade, é um falso 
ecumenismo, é uma provocação a tudo que é santo; 

Eu sofro por causa dos pecados desses vendilhões; rezai por 
esses padres que se tornaram vendilhões, seu pecado é mais grave; 
rezai para que Eu possa colocar neles Meu Espírito da Verdade, 
fazê-los guardar Minhas Leis e sinceramente respeitar Minha 
Divindade; 

Fiquemos alerta para não sermos enganados. 
bem-amados, vós a quem marquei como Meus em vossas 

frontes, não permiti a esses vendilhões compelir-vos a seguir essa 
falsa imagem; permanecei em guarda; digo-vos tudo isso antes, 
porque desejo que tenhais confiança em Mim, vosso Deus, quando 
os tempos da grande tribulação estiverem sobre vós; 

O Regresso de Jesus e a destruição dos planos malignos dos vendilhões e 
blasfemadores. 

pretendo visitar-vos; a hora de Meu Grande Regresso já está 
próxima, e ai desses vendilhões que lutam para erigir sua 
desoladora abominação em Meu Santuário e abolir Meu Sacrifício 
Perpétuo, (NR: A Santa Missa, proclamação da morte e celebração da 
Ressurreição do Senhor Jesus, na qual Ele realmente Se torna presente em 
Seu Corpo e Seu Sangue na Santa Eucaristia; sacrifício do Calvário, 
perpétuo em Sua memória, na espera de Sua vinda na glória.) forçando-
vos a comer sua comida contaminada! ai desses vendilhões, que 
conspiram para arruinar Minha Palavra, racionalizando-a! ai dos 
blasfemadores que blasfemam dez vezes Meu Santo Nome! ai dos 
seguidores da Besta que esculpem imagens (NR: Falso Cristo, 
falsos ensinamentos, ensinamentos racionalistas e naturalistas.) 
blasfemando contra Meus sete Espíritos! sua cidadela se 
transformará num monte de poeira pelo Sopro de Minha Boca! 
 
Caro leitor, siga as marcas de Sangue de Cristo e permaneça vigilante! 
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e tu, Meu filho, que Me lês ou escutas, tu a quem visitei em tua 
sepultura e fiz Meu Sopro entrar em ti, digo-te: segue as marcas de 
Meu Sangue que deixei atrás para ti como sinal, e se fores parado e 
interrogado em teu caminho por um transeunte, dize-lhe que és 
Meu aluno e Eu teu Mestre e que estás em teu caminho para 
testemunhar um Cristo crucificado, um Cristo ressuscitado; e se 
fores parado por um vendilhão, fica atento à sua desonestidade, fica 
atento para que ele não troque a Cruz que te dei por uma pretensa e 
corrompida sabedoria; sem um som, sem uma palavra abraça mais 
ardorosamente que nunca a trave sobre teus ombros e segue as 
marcas de Meu Sangue, e elas te conduzirão a Mim; e se algum 
desses iniciar procedimentos contra ti, não cubras tua face contra 
insultos ou golpes, oferece tuas costas também para que eles te 
reconheçam por tuas feridas; que elas sejam uma perfeita imitação 
de Minhas Chagas, pois elas te serão dadas pelos mesmos que Me 
golpearam, teu Mestre; 
 
Jesus sofreria novamente Sua Paixão até mesmo por um só de nós! 

então o Sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus, uma 
grande luz será vista em vossas trevas, pois Eu, o Santo, quero-vos 
salvar por causa de Meu Nome; 

vem, Meu filho, tu que Me escutas ou Me lês, mostrei Meu 
Amor por ti novamente nesse testemunho; não digas que Eu estou 
muito longe para amar, neste mesmo instante Meus Olhos estão 
sobre ti com uma ternura especial e uma afeição que jamais 
poderás compreender plenamente; tivesse Eu de voltar apenas por 
tua causa para redimir-te, sem a menor hesitação Eu viria e 
repetiria Minha Paixão, somente por tua causa! acreditas em Mim 
agora quando te digo que um homem não tem maior amor do que 
dar sua vida por seus amigos? 

digo-te tudo isso para que possas encontrar tua paz em Meu 
Sagrado Coração, para que possas encontrar a verdadeira vida em 
Mim, para que possas encontrar o verdadeiro amor e descansar em 
Mim, teu Deus; sei que és fraco, Meu filho, mas tua fraqueza atrai 
Minha Onipotência; 

Ele insiste para que você não resista a Seu Amor. 
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podes compreender o que disse? Eu digo: a Paz esteja contigo! 
Eu sou a Vítima do Amor que te fala; Eu sou Aquele que te deu esse 
testemunho de Amor como lembrança de Meu Amor; absorve-Me e 
permite-Me invadir-te; sente como Meu Coração anseia por um 
retorno de amor! não Me resistas, vem a Mim como és, vem beber 
da torrente do Meu Coração e desejarás beber mais; oh! tantos de 
vós vos afastastes da Verdade e fostes por aqui e ali; a Verdade é 
AMOR; Eu sou a Verdade; sede testemunhas da Verdade; recebei o 
Espírito Santo da Verdade, recebei o Espírito Santo da Graça; 

Eu abençoo todos vós, deixando Meu Suspiro de Amor em 
vossas frontes; sede um sob Meu Santo Nome;” (Jesus – AVVD-22 de 
outubro de 1990) 
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O tema mais importante e urgente de “A Verdadeira Vida em Deus” é o amor 
incondicional, apaixonado e ciumento de nosso Deus por nós, de Quem sempre mais nos 
afastamos e que ignoramos. Ele, porém, não cessa de nos chamar e de suplicar nossa volta 
para Casa por meio de Suas Obras Misericordiosas. Utilizaremos muitos trechos das 
Mensagens para melhor compreensão do retrato de nossa geração, do que devemos fazer e 
dos tocantes apelos do Pai, do Filho, do Espírito, de Maria e dos Dois Corações. 

 
 

III. TEMAS DE “A VERDADEIRA VIDA EM DEUS” 
EXTRATOS DE MENSAGENS 

 
DEUS PAI 

O Senhor Criador Todo-Poderoso, nosso Amigo, Companheiro e Pai, fala do AMOR 
que O impulsiona a enviar-nos por meio de seus profetas Seus amorosos recados 
de conversão. 

...“Eu, geração, incessantemente Me dou a vós para aperfeiçoar 
vossa imagem que tanto deformastes e manchastes com todas 
vossas más ações, vossos pecados e vossa obstinada resistência em 
reconhecer-Me como vosso Pai; 

...o Amor compele-Me a conceder-te, geração, o espírito da 
profecia a alguns para que façam o que lhes ordenei fazer; eles são 
alimentados com bocados de mel (NR: Mel representa o Maná Celeste, 
a Palavra de Deus.) e de óleo (NR: Óleo representa o Nome de Deus. [Ct. 1, 
3]) para que proclamem a grandeza de Meu Nome; ...Eu os instruí 
com Santa Sabedoria e a Sabedoria é inteiramente constituída pelo 
cumprimento da Lei; 

...Meu profeta é enviado como Meu embaixador real a cada vil 
esquina abjeta desta Terra a fim de cantar para vós: retidão, 
bondade, santidade, virtude, e recordar a todos vós Meus 
Caminhos; recordando a cada homem de todos os escalões que: 

 a Unção do pobre em espírito, Eu Sou; 
 o Garantidor de vosso bem-estar, Eu Sou; 
 a Luminosa Divindade e a Fonte do Sublime Amor, Eu 

Sou; 
 o Soberano e o Esposo de toda a criação, Eu Sou; 
 o Restaurador e a Lâmpada do corpo e da alma, Eu Sou; 
 o Consolador dos perseguidos por causa da justiça, Eu 

Sou; 



 
As Mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus” - 43  

 o Bálsamo e a Unção dos doentes e dos agonizantes, Eu 
Sou; 

e que Eu Sou vosso Senhor e Deus, mas também vosso Amigo, 
vosso Companheiro e vosso Pai;” (Yahweh- AVVD-12 de fevereiro de 2000) 

 
ESPÍRITO SANTO 
O Espírito Santo, Amor, Consolador, Recordador da Palavra de Deus abre nosso 
coração e mente para sua compreensão e observância a fim de que em sua amizade 
caminhemos para o Reino. 
 

“todo o Céu Se rejubila desde que em Nossa benevolente condescendência Nós Nos 
compadecemos desta geração; Cristo  disse: 

“Se alguém Me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará e a ele 
viremos e nele estabeleceremos morada;” (Jo 14, 23) 

e assim Nós faremos;” (Espírito Santo – AVVD- 22 de junho de 1998) 

 
 
A) QUEM É O ESPÍRITO SANTO  
1. ...“Eu sou a Revelação (NR: Poderia ser compreendido também 
como Imagem.) do Filho e o Filho é a Revelação do Pai; e em Nossa 
perfeita sabedoria, como nunca antes na história, Nós 
concedemos a esta geração e às gerações futuras vários favores; 
para sua salvação, Eu suscitei profetas para ajudá-los a 
compreender e alcançar o mais pleno conhecimento de Nossa 
Divina Vontade; Eu te (Vassula) dei inteiramente a eles, para 
admoestá-los por meio deste Cântico (NR: Deus Se refere à Sua 
Mensagem de “A Verdadeira Vida em Deus”.) e ajudá-los a 
conhecer-Nos e a entrar no caminho da salvação, onde a plenitude 
de todas as graças está escondida;” (Espírito Santo – AVVD-22 de junho de 
1998) 

2. ... “(NR: O Espírito Santo fala agora para o mundo inteiro.) Eu não 
vos rejeitarei, mas vede como Meu Amor por vós obriga-Me a ser 
leniente? nestes dias, Eu desço junto com o Pai e o Filho como Três 
Testemunhas; Deus o Pai é Espírito, (NR: Jo. 4, 24. São Paulo em 1Co. 
15, 45 também fala de Cristo como um Espírito Doador de Vida. A descrição 
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de Espírito no sentido bíblico não define a natureza de Deus tanto quanto 
descreve Sua atividade vivificante. Deus é Espírito, é nisso que Ele dá o 
Espírito.) nisso Ele Me envia, Espírito da Verdade (Jo 14, 17), a fim de 
estar convosco para sempre e levar-vos à completa Verdade;” (Espírito 
Santo – AVVD-07 de junho de 1998) 
 
a) O QUE O ESPÍRITO FARÁ POR NÓS 
Ele eliminará o pecado, nossas más inclinações e curará nossa culpa se, 
decididos, formos a Ele. 
1. ...“sede confiantes e vinde a Mim e, de rebelde, Eu vos 
transformarei em um ser justo, levando vossa alma à santificação, 
e então o pecado não mais terá poder sobre vós; o pecado é como 
um mau mestre em vós, e não deveríeis em circunstância alguma 
dar a esse mestre ensejo de prevalecer sobre vós; mas Eu, que sou 
a Fonte de tudo o que é Bom, posso dominar vosso mau mestre que 
é o pecado, porque Minha Lei é uma Lei de Bondade e de Vida 
dominando todas vossas más inclinações;” (Espírito Santo – AVVD-07 de 
junho de 1998) 

2. ...“depois para fazer-vos compreender quem é o Único, o Deus 
Trinitário, mas Uno na unidade da essência, Eu curarei vossa 
culpa, fluindo em vós como um rio, refrescando vossa aridez e 
esterilidade; ninguém é digno de ver Deus, com efeito, se houvesse 
alguém perfeito no meio de vós e lhe faltasse a Sabedoria e a Luz 
que vem de Mim, ele não contaria para nada;” (Espírito Santo – AVVD-07 
de junho de 1998) 

Ordenará as coisas boas em nós, transfigurará nossa alma em Éden, 
1. …“com efeito, Eu sou, para aqueles que Me amam, mais 
resplendente que o sol, superando em brilho todas as constelações 
juntas, e como Eu transcendo, posso encher todas as coisas com 
Meu brilho sem ser contido pelos seus limites; esse é o modo como 
distribuo Minha Luz em vossa alma, ordenando todas as coisas 
dentro de vós para que sejam boas, a fim de que de vossa parte 
reflitais Minha Bondade e cresçais em virtude;” (Espírito Santo – AVVD-
07 de junho de 1998) 
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2. ...“Eu virei a eles e os desposarei e os revestirei com Cristo; 
transfigurarei sua alma em um Éden, porque levarão Deus consigo 
como sua Lâmpada; esse será o sinal dado a eles em Minha 
invencível Santidade; permanecerei neles, cuidando deles; 

e cuidará de nossa geração divinizando-a. 
...ah! Vassula, cultivarei tua geração e lhes farei compreender 

que a imortalidade é encontrada em ser Nosso parente, o Deus 
Trino; o que há de mais rico do que esta Obra de Misericórdia que 
Eu, Deus, farei neles? então, tendo soprado Vida nessas almas, 
enviarei a Sabedoria de Meu Trono da Glória para Me tornar seu 
Prodígio; 

então tudo o que durante todos esses anos foi reduzido a 
cinzas na esterilidade desta Terra, Eu, em Minha divina 
benevolência, a quem quiser farei reviver e florescer; fecundados 
por Meus quentes raios de Luz, digo-te, geração, serás divinizada e 
deificada em Nossa Deidade Trinitária;” (Espírito Santo – AVVD-22 de abril 
de 1998) 

 
b) O ESPÍRITO SANTO EM NÓS  
1. ...“Meu Espírito Santo é como uma seiva que flui dentro de ti, 
mantendo-te viva; essa é a forma, filha, deves confiar em Meu 
Espírito Santo, o Doador da Vida, o Doador do Amor fiel, o Doador 
da Alegria e da Paz; sim, Meu Espírito Santo é o Fogo que dobra e 
derrete os corações para que sigam Minhas Instruções desviando 
vossos olhos de imagens inúteis; Meu Espírito Santo é o generoso 
Doador de Minhas Palavras que fazem toda tua mente e todo teu 
coração buscarem por Sabedoria;” (Jesus – AVVD-11 de junho de 1993) 

 
2. ...“Eu sou o Espírito Vivificante do Filho ressuscitado e o sopro 
vivificante de vossos corpos mortais;” (Espírito Santo – AVVD-21 de junho de 
1998) 

 
B)  O DERRAMAMENTO DO ESPÍRITO SANTO EM NOSSA ERA - 

AS ESCRITURAS 
 …“flor, asseguro-te que Eu sou a Verdade e que Minha 
Palavra (NR: As Escrituras.) é Verdade, mas muitos dos Meus 
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esqueceram-se de Minhas Palavras; de coração endurecido, eles 
procuram nas trevas; está escrito (NR: Jesus estava muito zangado. 
Gritando! Ele fez-me lembrar do dia em que gritou com os fariseus no 
Templo!) que derramarei Meu Espírito em toda a humanidade e 
que Meus filhos profetizarão novamente, darei sonhos e visões a 
muitos, até mesmo ao menor deles Eu darei; Eu vos darei 
esperança e vos encorajarei mostrando portentos no Céu e na 
Terra, esses são Meus Sinais de hoje! (NR: Jl 3,1-4; At 2,17-20) Eu 
disse que da boca da criancinha ouvireis A Verdade!” (Jesus – AVVD-
29 de março de 1988) 
 
a) O ESPÍRITO SANTO FONTE DO CONHECIMENTO CRISTÃO 
1. ...“o conhecimento espiritual é obtido pelo Espírito Santo que 
vos esclarece as Escrituras; ...só o Espírito Santo dá a luz necessária 
para que vossa mente compreenda as declarações celestes; de outro 
modo, Minhas Palavras permanecerão seladas e fechadas; esta é a 
razão pela qual tantos não Me reconhecem nesta Ode de Amor (“A 
Verdadeira Vida em Deus”);” (Yahweh – AVVD-13 de setembro de 2002) 

A leitura das Escrituras não basta, só quem tem o Espírito reconhece a Imagem do 
Senhor. 

2. ...“Eu nada disse que contradiga as Sagradas Escrituras, mas 
todas as Palavras que pronunciei estão em consonância com o que 
já vos dei, no entanto, parece que muitos não penetraram 
plenamente no conhecimento de Minha Palavra (NR: As 
Escrituras.); se o tivessem, teriam reconhecido Minhas Odes de 
hoje (“A Verdadeira Vida em Deus”); teriam visto Minha 
Imagem em Minhas Odes que não diferem da Minha Palavra que 
vos foi dada; com efeito ninguém pode penetrar e compreender 
este mistério, o mistério de vosso Deus que fala e está bem vivo no 
meio de vós em vossos dias tendo apenas lido as Sagradas 
Escrituras;” (Yahweh – AVVD-13 de setembro de 2002) 
 

O Espírito esclarece-nos as Escrituras ensinando-nos todas as coisas (1o Pentecostes) 
e restaurará o Reino de Deus na Terra (2o Pentecostes). 
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3. ...“esta Mensagem (“A Verdadeira Vida em Deus”) nada 
acrescenta de novo às Escrituras; tudo o que disse nesta Mensagem 
está escrito nas Escrituras; mas não compreendeste ainda 
plenamente o que está escrito; 

tu ouviste-Me dizer: Eu enviarei o Paráclito para estar 
convosco para sempre e naqueles que Me amam, a fim de ensinar-
vos todas as coisas; Meu Espírito será vosso Conselheiro e vosso 
Educador; sem Ele, até mesmo Meus Discípulos nunca Me 
compreenderam plenamente, nem aos Meus Ensinamentos; mas no 
dia em que voltei ao Pai, Eu enviei-lhes o Paráclito para que lhes 
recordasse todas as coisas que lhes disse enquanto estava com eles; 

agora estou preparado para vir até vós, mas ainda não 
compreendestes como e de que modo; no entanto não tenho falado 
por metáforas; em verdade, vos digo: Eu vos enviarei Meu Espírito 
Santo com plena força, sobre toda a humanidade, e como um sinal 
precursor, mostrarei prodígios no Céu como nunca antes; haverá 
um segundo Pentecostes para que Meu Reino na Terra (NR: Jesus 
refere-Se à Igreja.) seja restaurado;” (Jesus – AVVD-10 de dezembro de 1995) 

 
b) IMPORTÂNCIA DA LUZ DO ESPÍRITO E DOS MENSAGEIROS 
O Espírito esclarece-nos a Revelação, 
1. ...as Escrituras não bastam se não possuis o Espírito Santo; é 
pela Luz do Espírito Santo que a Revelação pode ser compreendida 
e tudo o que então parecia mistérios impenetráveis nas Escrituras, e 
selados, se tornará cognoscível e claro, porque a chave do 
conhecimento vos será dada pelo Espírito;” (Jesus – AVVD-13 de novembro 
de 2001) 
 
e os mensageiros do Senhor orientam-nos sobre os apelos divinos 
2. ...“filha-de-Minha-escolha, ouve e escreve: desejo que 
testemunhes Minha Santidade e Minha Divina Doçura, sê como um 
livro sonoro, um livro escrito pelo Deus Trino;” (Yahweh – AVVD-25 de 
setembro de 1997) 

3. ...“sim, sê Minha tábua de escrever deixando-Me gravar em ti 
Minha Palavra; sê dócil, porém, para que Minha Palavra possa ser 
profundamente gravada em ti;” (Yahweh – AVVD-06 de outubro de 1987) 
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e seu objetivo. 
4. ...“portanto não vos oponhais aos Meus enviados que são 
como um livro sonoro e um escritório de profecia, eles vêm de Mim; 
eles não revelam mais do que as Escrituras contêm, mas são um 
guia para vós; eles guiam vossa vida de uma nova maneira a fim de 
viverdes verdadeiramente em Mim, melhorando vossa vida, 
dando-vos esperança e consolo; posso transformar qualquer 
pessoa de um ser miserável em uma Catedral; 

...Eu os enviei para avisar-vos de que a menos que vos 
arrependais, rezeis e façais reparações por vossos pecados 
emendando vossas vidas e, a não ser que valorizeis Meu Santíssimo 
Sacramento, vivais santamente unidos fixando-Me como um selo em 
vosso coração, vós, por vossa própria falta, atraireis sobre vós todos 
os males da terra; tudo que vem da terra, à terra voltará; o mundo 
inteiro está cheio de tanto mal;” (Jesus – AVVD-13 de novembro de 2001) 

“Como são belos, sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz, do 
que proclama boas novas e anuncia a salvação.” (Is 52, 7) 

5. ...“lembrai-vos de que o som dos passos daqueles que trazem 
boas novas é sempre bem-vindo; rezai, filhos bem-amados, com 
vosso coração e acolhei o Espírito que agora é derramado em 
muitas nações; senti como os dias do Regresso do Amor 
aproximam-se, e de como a Graça é derramada abundantemente 
sobre tantos de vós;” (Maria – AVVD-04 de setembro de  1989) 

c) O ESPÍRITO EXPLICA PORQUE É REJEITADO PELO MUNDO 
Deus é Verdade, mas afundados na Mentira, nós não ouvimos nem 
acreditamos em Seus incansáveis recados para reconhecimento de nossos 
erros e pedido de perdão. Ele deseja abraçar-nos como filhos, purificar-nos 
e reconduzir-nos ao Seu Reino. 

1. ...“não deves ficar surpreendida quando hoje o mundo 
permanece morto a Meu Chamado e quando o escuta mas não o 
compreende; enquanto forem governados pelo Maligno, 
agarrando-se a esse mundo passageiro, Eu permanecerei 
desconhecido deles;” (Espírito Santo – AVVD-21 de junho de 1998) 
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2. ...“desde o início, Nós vos fizemos à imagem de Nossa Própria 
Natureza; Nós dissemos: façamos a humanidade à Nossa Própria 
Imagem, sim, à Nossa Própria semelhança, sim, à Nossa 
semelhança; mas foi a inveja do demônio que levou todos vós à 
morte; 

agora a Terra geme de dor, castigando-se, suspirando e 
chorando, cansada de não mais existir, chorosa e sufocando por 
falta de ar, (NR: Compreendi isso como: O Espírito Santo não sopra 
em nós, pois na Terra não Lhe damos liberdade para isso. Na 
verdade, podemos dizer que Ele é sufocado por esta geração, além do 
que se possa imaginar.) embolorada em seu interior e apodrecida 
em suas entranhas; sim, tu deixaste de existir;” (Espírito Santo – AVVD-
22 de abril de 1998.) 

 
d) A RESISTÊNCIA AO ESPÍRITO, AOS APELOS CELESTES E 

MENSAGEIROS 

O Espírito Santo é o Dom Amoroso do Senhor para nossa salvação, por que O 
recusamos? 
1. ...“hoje, mais que nunca, envio Meu Espírito Santo para 
renovar-vos, no entanto, por quanto tempo mais esta geração 
resistirá ao Meu Espírito Santo? 

...Eu, Yahweh, o Altíssimo, digo-vos: dou a todos vós este dom 
gratuito para salvar-vos pela grandeza do Amor que vos tenho; o 
Amor e a Lealdade, agora, descem; Eu, Yahweh, inclino-Me do Céu 
para abraçar todos vós, Meu auxílio salvífico vos é oferecido do 
alto; estais dispostos a observar Minha Lei? estais dispostos a 
confiar-Me vossa alma?” (Yahweh – AVVD-05 de outubro de 1992) 

Jesus pede para não desconsiderarmos Seus Apelos Divinos. 
2. ...“bem-amados, não duvideis de Meus Chamados 
Providenciais; ainda estou no meio de todos vós; 

...sois criados à Minha Imagem e sois chamados a viver nessa 
Imagem, uma Imagem que muitos de vós esquecestes; ...Eu vos 
lembrarei de que sou Santo, para que vivais santamente; sou Amor, 
e de Meu Infinito Amor dou-vos avisos e sinais em vários lugares, em 
todo o globo; não disse que o Advogado, o Espírito Santo, que o Pai 
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enviará em Meu Nome, vos ensinará tudo e recordará tudo o que eu 
vos disse?” (Jesus – AVVD-21 de novembro de 1988) 

 
Por que insistimos em rejeitar os mensageiros do Senhor? 
3. ...“das profundezas de Meu Coração, chamo todos vós! 
benditos aqueles que têm ouvidos para ouvir; se não fosse pelos 
Meus profetas, quem dizeis poderia ter previsto a vinda de Meu 
Filho? se afirmais viver na Verdade e em Meu Amor, como então, 
hoje, vossa geração elimina Meus profetas e os persegue 
exatamente como faziam vossos ancestrais?” (Yahweh – AVVD-05 de 
outubro de 1992) 

4. ...“Eu não permanecerei calado como o demônio deseja, não, 
mas continuarei a suscitar profetas para anunciar e denunciar, 
para brilhar como uma lâmpada onde houver escuridão;” (Yahweh – 
AVVD-12 de fevereiro de 2000) 

Negar o Espírito é recusar o poder interior da Igreja e apostasia! 
5.  ...“hoje, muitos de vós negais a efusão de Meu Espírito; as 
graças e os dons que Meu Espírito Santo vos dá por Minha Infinita 
Generosidade foram ignorados e suprimidos; essas pessoas 
negaram e rejeitaram todos os dons de Meu Espírito; muitas ainda 
conservam a aparência exterior da religião, mas rejeitaram o poder 
interior de Minha Igreja, o poder interior que é Meu Espírito 
Santo;” (Jesus – AVVD-27 de junho de 1991) 

6. ...“portanto, àqueles que condenam Minhas Obras Divinas 
atuais Eu digo: vossa apostasia vos condena!! (NR: Jesus estava 
muito zangado, gritando ainda mais alto!) todos vós que não 
acreditais e que devastastes Meu Jardim, vinde a Mim e 
arrependei-vos!” (Jesus – AVVD-29 de março de 1988) 
 
e) BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO SANTO  

Blasfêmia são palavras que ultrajam a divindade ou a religião. 
1. ...“pensai duas vezes antes de julgar; pensai mais do que duas 
vezes antes de condenar as Obras do Espírito Santo; não pouparei 
ninguém que zombe do Espírito Santo, blasfemando abertamente 
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contra Ele; a Justiça os enviará para baixo, ao mundo inferior;” 
(Jesus – AVVD-11 de setembro de 1991) 

2. ...“devo advertir todos vós, embora já tenha sido dito antes, 
que se alguém blasfemar contra o Espírito Santo não será 
perdoado; essa é Minha Lei;” (Jesus – AVVD-26 de março de 1987) 

3. ...“a Blasfêmia corta todos teus laços celestes que te unem a 
Mim e cria um abismo entre ti e Mim, teu Deus;” (Yahweh – AVVD-15 de 
setembro de 1991) 
 
C)  OS TEMPOS ATUAIS  
C1)  A PRESENÇA DO INIMIGO NO MUNDO  
Nossos tempos caracterizam-se pela atividade de Satanás e dos espíritos imundos 
criando falsos profetas e teorias que confundem a humanidade. Entre elas o 
racionalismo que considera a razão como orientação única para o modo de pensar 
ou de agir, provoca a perda de fé, a descrença nas Obras Divinas e resulta em 
ateísmo. O afastamento da humanidade em relação a Deus e a desobediência à Sua 
Lei levaram-na a pecados gravíssimos e mortais para sua alma. O aborto com 
números assustadores cada vez mais difundido e legalizado pelas nações é o maior 
deles. 

...“em verdade, vos digo que, nos próximos dias, Satanás e os 
espíritos imundos não trabalharão sutilmente como fizeram 
antes; não, agora chegou o tempo em que ele e os espíritos 
imundos abertamente se mostrarão a cada habitante da Terra; 
Satanás enviará falsos profetas e os multiplicará como areia, 
criando confusão entre vós para enganar até mesmo os eleitos, 
portanto tomai cuidado para que ninguém vos engane; este sinal é 
o sinal da vigília de Meus Grandes Sinais que estão por vir; o 
demônio, hoje, é como a besta selvagem que está ferida tornando-
se consequentemente mais perigosa, mas não tenhais medo vós 
que Me amais, Eu vos concederei a segurança pela qual suspirais;” 
(Jesus – AVVD-06 de julho de 1990) 

 

O INIMIGO EM UM MUNDO SEM DEUS E AUTOSSUFICIENTE 
1. ...“como disse antes, reconhecer-Me é a virtude perfeita; 
hoje, o mundo não tem lugar para Mim e Meu lugar está ocupado 
pela escória; os rebeldes, os pecadores rondam por toda a parte, 
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e suas obras e palavras afrontam Minha Santidade Trina; em sua 
insolência, eles acreditam que Meu lugar deveria ser ocupado 
parcialmente por uma espécie de autorrealização e parcialmente 
por uma ansiedade em realizar apenas o mal, recusando-se, em 
sua insolência, a reconhecer Minha gloriosa Presença; ao invés 
disso o mundo caminha por si próprio e glorifica-se louvando e 
honrando suas conquistas, fingindo-se Deus...eles acreditam 
saber tudo mas, na realidade, não sabem nada; enquanto nada 
sabem de Mim pelas boas coisas que estão à sua volta e enquanto 
não Me descobrirem, eles permanecerão inertes como 
cadáveres... 
 

O mundo, presa do Enganador, busca o que é falso. 
as pessoas, em vossos dias, estão à busca de falsos deuses, 

(NR: Religiões.) seguindo todas as espécies de sistemas pagãos (NR: 
Como exercícios bioenergéticos...) para obter o conhecimento e o 
poder, pensam eles; então, o mundo é sempre tão encantador pela 
beleza dos cristais, pela beleza das folhas, elementos que eles põem 
acima de Minha Onipotência, uma vez que fazem seus pedidos a 
esses poderes de cura, ao invés de pedirem ao generoso e curativo 
poder de Meu Espírito Santo; se eles estão impressionados por sua 
forma (NR: Os cristais.), que eles deduzam delas, quão mais 
poderoso é Aquele que formou os cristais, as folhas e similares, o 
Autor de tudo! 

...se eles são capazes de investigar as energias e seus conteúdos, 
o mundo e o cosmos, como podem ser tão lentos em encontrar o 
Autor e o Mestre de tudo? 

mas, de novo, Satanás engana o mundo com a mesma mentira 
com que enganou Eva... que também podem ser Deus (NR: 2Ts 2,4; 
Ez 28,2), que são autossuficientes e não precisam de Mim... (Jesus – 
AVVD-01 de junho de 2002) 

Maria com muita tristeza fala da crise nas famílias, da falta de amor e de Sua 
imensa preocupação com a juventude sem a orientação e o carinho dos pais. 
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2. ...“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; 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;” 
 
Somos os causadores de nossa própria destruição. 

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;” (Maria,  AVVD-15 de  
maio de 1990) 

 

Jesus aponta mais estas perversidades. 
3. ...“hoje multiplica-se a prática do assassinato de crianças em 
iniciações, devo permanecer calado? visões tremendas são 
mostradas às crianças em programas de televisão atingindo sua 
pureza; oh! entra em Minhas Chagas e compartilha de Minhas 
agonias, vem e consola-Me! ic;” (Jesus – AVVD-28 de maio de 1993) 
 
C2) A PRESENÇA DO INIMIGO NA IGREJA  
Este é um período doloroso para a Igreja contaminada pela presença de Satanás 
que pretende sua destruição. Sua atividade e artimanhas criam em seu interior um 
espírito de rebelião onde reinam confusão, discussões, falta de santidade em um 
ambiente de conspiração, traição e rejeição a Pedro. Tempo da Abominação da 
Desolação e realização da profecia de Daniel. 
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“Nisto vi que da boca do Dragão, da boca da Besta e da boca do falso profeta 
saíram três espíritos imundos, como sapos. São, com efeito, espíritos de 

demônios: 
fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, 

a fim de reuni-los para a guerra do Grande Dia do Deus todo-poderoso” 
 (Ap 16, 13-1) 

“Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha 
Igreja, e as portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela.” 

(Mt 16, 18) 

 

 
a) A ESCALADA DO INIMIGO NO TEMPLO DO SENHOR  
1. ...“Satanás e todo seu império assim como sua autoridade 
mundial escalam até o cume de seu poder em Minha Igreja e em todas 
as nações, juntamente com o falso profeta cujos passos ouvis a cada 
dia mais claramente e em toda parte; eles estão armados até os 
dentes, para fazer Guerra contra Minha Igreja e contra todos os que 
obedecem Meus Mandamentos;” (Jesus – AVVD-12 de setembro de 1990) 

2. hoje, para Minha grande tristeza, uma população imensa de 
cada país é atraída a adorar a Besta, que se tornou para eles seu 
soberano e seu deus, pois aceitaram seus reinos e sua luxúria; eles 
se tornaram os vendilhões da Terra; sim! seus corações decidiram-
se pelos frutos do mundo; enganados por Satanás, promovem o 
erro, obcecados por seus pecados, promovem o liberalismo e o que 
se lhe assemelha, desafiando a Verdade e a Tradição de Minha 
Igreja; a Mentira desafia a Verdade...” (Jesus – AVVD-22 de outubro de 1996) 

 
b) A DESOBEDIÊNCIA E A FUMAÇA DE SATANÁS 
A desobediência é a causadora da fumaça de Satanás na Igreja. 
1. ...“hoje este veneno mortal afeta Minhas almas consagradas; 
esta é a fumaça que penetrou em Meu Santuário; elas quebram a Lei 
de Minha Igreja (NR: Acta Apostolicae Sedis - AAS, 73/1981. pág. 240-
241. (Nota do Editor: Referência à Declaração sobre a participação de 
católicos como membros de Associações Maçônicas, publicada pela 
Congregação para a Doutrina da Fé.) e seu pecado as condenará a 
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menos que se arrependam; agora elas são a gangrena de Meu Corpo 
que escutam Minha Palavra, mas não A obedecem; ninguém pode 
imaginá-las irreligiosas quando as veem, mas tu sempre as 
conhecerás por seu fruto que é: a desobediência; 

- desobediência a essa (NR:Ibid.) Lei de Minha Igreja, 
- desobediência ao Vigário de Minha Igreja, 
- desobediência à Tradição de Minha Igreja, 
- desobediência a Minha Lei inteira; 

...aqueles que produzem o fruto da desobediência são uma 
viva abominação a Meus Olhos e uma condenação pelo modo com 
que desobedecem a Lei dada por Minha Igreja... mas Eu vos digo: 
os apoiadores da Besta cairão juntamente com seu orgulho e poder 
e tudo que eles têm se desmoronará em pó;” (Jesus – AVVD-22 de outubro 
de 1996) 
 
Oposição a Pedro causa presença de Satanás no Santuário do Senhor. 
2. “Eu, o Senhor, viajei pela Terra a fim de avisar o mundo que o 
Inimigo virá sobre eles, como uma imensa onda para engoli-los, mas 
ninguém, realmente, acreditou que Satanás penetraria pelas portas 
de Meu Santuário e, no entanto, ele o fez... ele caminhou direto para 
o Meu Santuário pelos pecados e erros dos Meus que, até o dia de 
hoje, opõem-se ao pastor que vos dei (NR: Sua Santidade, o Papa 
João Paulo II.); então, como podeis esperar que Meus cordeiros 
respeitem esses padres quando eles próprios se rebelam contra o 
Meu escolhido? eles não prestam atenção ao Meu pastor...” (NR: Dn 12, 
1) (Jesus – AVVD-01 de junho de 1993) 

 
c) PROFECIA DE DANIEL 
O espírito de rebelião, traição e abolição do Sacrifício Perpétuo. 

 ...digo-te que há uma conspiração entre os pastores que se 
opõem ao líder de todos eles; e o Destruidor leva-os a profanar 
Meu Santo Nome e o espírito rebelde que prospera dentro deles 
agora se manifestará; não leste, não compreendeste? 
 ...“um miserável se levantará, tropas enviadas por ele virão 
profanar o santuário-cidadela e abolirão o Sacrifício Perpétuo, ali 
introduzindo a abominação da desolação; (NR: Dn 11, 31) 
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 ...este espírito rebelde seduzirá os povos da Terra;” (NR: Ap 13, 
14) 
 ...sim, haverá um tempo de grande angústia, sem precedente 
desde que as nações começaram a existir;” (NR: Dn 12, 1) (Jesus – AVVD-
1o de junho de 1993) 

 
C3) OS SINAIS DOS TEMPOS E O SINAL DO FIM DOS TEMPOS  
 ...“estes são os sinais dos Tempos: vossa grande apostasia e o 
espírito de Rebelião, que são o Anticristo em vossos dias e a 
abominação da desolação;” (Jesus – AVVD-16 de julho de 1991) 
 
a) APOSTASIA, O ABANDONO DA FÉ  
1. ...“tua era, Minha filha, desistiu de dar-Me a adoração que é 
vossa obrigação para Comigo, mas que é também vossa Vida; o 
plano de Satanás era conquistar esta era e fazer-vos acreditar que 
podeis prescindir de Mim; assim, o espírito de Rebelião, que é o 
Anticristo, entrou em Minha Morada; (NR: Em nossas almas.) este 
é o espírito de Anarquia, para não dizer mais, e hoje, ele se 
instalou no coração de Meu Santuário; (NR: O âmago de nossos 
corações.) o espírito de Rebelião é aquele que faz gritar aqueles 
que o têm: “Eu sou um deus!” (NR: Ez. 28,2. Is 14, 14. 2Ts 2, 4. ) os 
homens deserdaram e, em sua deserção, abriram o caminho para 
que Satanás entrasse neles e conduzisse todos a uma morte 
violenta; 

este espírito de Rebelião que devasta a alma, a mente, o 
coração, é o Inimigo de que falou o apóstolo Paulo; “aquele que 
se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe culto;” (NR: 
2Ts 2,4.) aquele que diz; “tornar-Me-ei semelhante ao Altíssimo” 
(NR: Alusão a Is 14,14: “Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo.”), 
assim eles se entronizaram em Meu Lugar (NR: Alusão a Ez 28,2: 
“Ocupo um trono divino.”) e promulgam sua própria lei para fazer 
guerra à Minha Lei e a tudo que vem de Meu Espírito;” (Jesus – 
AVVD-27 de junho de 1991) 

2. ...“quero que compreendas que o coração de vossos sábios está 
no velório; eles tendem a esquecer, em sua pretensa grande 
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estatura, Meu Poder e Minha Divindade; sua corruptibilidade cega-
os, deixando neles um espaço aberto para Satanás falar por eles, pois 
fecharam seus ouvidos ao Amor; sua mente e seu coração estão mais 
próximos do mundo racional do que de Meu Mundo Espiritual; esta 
praga infiltrou-se em Minha Igreja; muitos de Meus pastores são 
como aqueles corvos da parábola que vos dei; eles são a causa de 
muita discordância em Minha Igreja; em seus discursos e sermões 
falta Espiritualidade, Fidelidade à Minha Palavra e a Meus 
Preceitos; eles repudiam Meus Mistérios em Minha Presença, eles 
escarnecem da piedade; lembras-te das ações cometidas por seu 
antepassado Caim? eles adotaram sua linguagem, servindo ao 
vício, ao invés da virtude, à imoralidade, ao invés da pureza; eles 
se submeteram, sem reserva, à escravidão do pecado; esses Cains 
estão vivos para o pecado, mas mortos para Meu Espírito de 
Verdade; quando Meu Dia chegar,  eles terão de responder-Me e 
prestar-Me conta por não terem mantido as Tradições de seus 
Pastores; hoje sua boca os condena e seus próprios lábios 
testemunharão contra eles; é o fruto de sua apostasia;” (Jesus – AVVD-
13 de setembro de 1989) 

 
b) RACIONALISMO, A RAZÃO DITA O PENSAR E O AGIR 
1. ...“a praga desta geração chama-se Racionalismo, e o 
Racionalismo é Mortal; o Racionalismo provém do Príncipe das 
Trevas, e todos os que vivem nas Trevas têm entre outras essa 
doença; mas tudo o que vem de Mim, vem da Luz, e quando desço 
às Minhas almas escolhidas para através delas iluminar este 
mundo escuro em que viveis, Minha Luz perturba todos cujas 
obras são más; Minha Luz perturba-os tanto, que eles estão 
prontos para matar, pois sua fraqueza está exposta e sua nudez é 
revelada para que todo olho veja; sua reação não difere muito da 
que tiveram Adão e Eva quando tentavam escapar e esconder-se de 
Mim;” (Jesus – AVVD-29 de setembro de 1989) 

2. ...“está próximo o Dia em que virei sobre estes sábios e 
destruirei toda sua pretensa sabedoria e sua hostilidade com 
relação à Minha Divindade; Eu os arrancarei pela raiz e eles não 
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mais florescerão; eles apostataram de Mim, sim, acostumaram seus 
passos a andar com a Apostasia e a ter como seu guia e companheiro 
de viagem o Racionalismo, arma para combater Minha Divindade; 
se qualquer homem tiver sede de Conhecimento, que venha a Mim e 
beba, Eu lhe darei água viva; não bebais da doutrina de homem, 
gerada de sua própria racionalidade; esse homem está colocando a 
honra dos homens antes da honra que vem de Deus... virá o dia em 
que terão de falar prostrados no chão, mas antes que suas vozes Me 
alcancem, eles serão tapados pela poeira e pela grossa camada de 
seus pecados; a Justiça prevalecerá;” (Jesus – AVVD-06 de julho de 1990) 
 
c) RÚSSIA 
O racionalismo levou a Rússia à apostasia, ao ateísmo e domínio de 
tantas nações. 
1. ...“Vassula, tantas vezes pedi a consagração de Minha filha 
Rússia; implorei sua consagração; hoje (NR: Este ano de 1988), 
Vassula, é o dia em que ela viu a Luz; ela comemorará seu 
milésimo aniversário; 

Vassula, tua irmã (NR: Rússia.) está morta, mas o Senhor está 
perto dela agora e a ressuscitará, o Amor amará a Desamada e ela 
O exaltará: “Tu és Meu Deus e Salvador!” com esse grito os 
demônios fugirão; com medo os demônios fugirão; pois essa 
nação se tornará uma e a serva mais devota de Deus; curada e 
ressuscitada pela Força de Deus, sua estatura de santidade atrairá 
todos seus vizinhos por sua devoção ao Todo-Poderoso; a Rússia 
será o símbolo da Glória de Deus, da Misericórdia de Deus e do 
Amor; seus hinos e cânticos que são tão doces aos Nossos ouvidos, 
com seus movimentos graciosos subirão ao Céu como incenso; o 
Amor a ressuscitará como Ele a ressuscitou há mil anos atrás;” 
(Maria – AVVD-01 de fevereiro de 1988) 

 
d) ABORTO  
 ...“hoje, Satanás tenta até mesmo os eleitos de Deus; eis porque 
dificuldades estão para chegar a esta geração que constrói torres 
com sangue inocente e funda suas pátrias no crime; só esse 
sacrifício agrada a Satanás...” (NR: Trata-se do aborto legalizado em muitas 
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nações. Isso 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.) (São Miguel Arcanjo – AVVD-14 de outubro de 1994) 
 
e) ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO - SINAL DO FIM DOS TEMPOS 
Nossa era expulsará Jesus de Seu Santuário perpetrando a grande blasfêmia. 
 

1. ...“olha, por mais de três anos o Sacrifício Perpétuo (NR: A 
presença real de Jesus na Santa Eucaristia.) será espezinhado; em 
razão dessa inacreditável blasfêmia, uma terça parte dos 
habitantes morrerá de iniquidade; o Senhor jurou-o por Sua 
Santidade; preparai-vos para encontrar a Deus, agora...Eu vos 
disse tudo isso sem prazer algum, pois ao demônio, hoje, em vossa 
geração são concedidas grandes honras; ele foi um assassino, 
desde o início, e um mentiroso e, agora, ele é adorado como um pai; 
as honras lhe são dadas; em vossos dias, eles se inclinam 
baixíssimo diante de suas obras e, dessa forma, vossa geração 
atraiu o castigo sobre si; vossas nações estão infestadas por legiões 
de espíritos impuros que vagueiam por toda parte;” (São Miguel Arcanjo 
– AVVD-14 de outubro de 1994)   
 
2. ...“ hoje os seguidores da Besta profanam-Me no Sacramento de 
Meu Amor; o Amor é traído, cuspido e pisado; estou agora em suas 
mãos malvadas; sabes o que isso significa? Meu Sacrifício Perpétuo 
está em suas mãos; eles estão apedrejando-Me e entre si juraram 
abolir-Me de dentro de Meu Sacrário; 

olha! está próximo o dia em que eles oficialmente declararão 
que Eu deveria ser abolido de dentro de Meu Sacrário e em Meu 
Lugar erigido um címbalo vazio... e a profecia de Daniel será 
cumprida;” (Jesus – AVVD-23 de agosto de 1994) 

 
f) A GRANDE TRIBULAÇÃO  

...“bem-amada, desejo lembrar-te de que Eu sou teu Pastor 
que te procurou e que finalmente te encontrou; jazias morta no 
meio dos mortos; Eu sou a Ressurreição e somente através de Mim 
encontrarás vida, Vida Eterna, mas neste regresso o Pastor 
encontra Seus cordeiros dispersos e muitos com fome; o Rebanho 
em que estavam foi destruído e por Seus próprios amigos; Meus 
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cordeiros, maltratados e esfomeados jazem mortos; esses pastores 
que eram responsáveis por Meu Rebanho desobedeceram-Me, 
foram desleais Comigo e Eu terei de removê-los por medo de um 
estrago maior; isso será conhecido como a grande tribulação de 
Minha Igreja;” (Jesus – AVVD-08 de agosto d e  1988) 
 
 
D) OS TEMPOS DO ESPÍRITO SANTO  
O retrato dos nossos dias mostrado nas Mensagens não nos deve desencorajar, mas 
estimular-nos à conversão. Vivemos TEMPOS DE MISERICÓRDIA, o Amor divino 
derrama-se sobre nós. Nosso Pai deseja-nos perto de Si, reconciliados, prontos para 
vivermos a maravilhosa Verdadeira Vida que, desde toda a eternidade, nos preparou. 
Paremos de tentar o Criador Todo-Poderoso, de zombar do Sacrifício Redentor de Cristo 
e das Obras Amorosas do Espírito Santo. A Divina Compaixão em breve dará lugar à 
Justiça! O Dia do Senhor está próximo, mas ainda há tempo! 
 

“Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome,  
vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse.” 

(Jo 14, 26 ) 

 
 
D1) A VINDA DO SENHOR É CERTA E PRÓXIMA  
1. ...“tu Me perguntaste e Eu disse: por que este violento tumulto 
no meio de Vossa criação? por que esta impureza? por que esta 
revolta? Minha querida filha, este é o prelúdio de Minha vinda; 
...Meu Regresso é certo como a aurora;” (Jesus – AVVD-16 de junho de 1995) 

 
2. ...“em breve, virei com Meus Santos para pronunciar o 
julgamento sobre o mundo e sentenciar os culpados; hoje, Minha 
Graça é revelada a toda a humanidade a fim de renovar todos vós 
com Meu Espírito Santo antes do Meu Dia e recordar-vos Minha 
Lei;” (Jesus – AVVD-20 de julho de 1992) 

 
3. ...“Minha filha, o mundo ofende-Me diariamente faltando com 
a reverência à Minha Santidade; eles fazem mau uso da liberdade 
que lhes dei destruindo-se a si próprios; esta geração transformou-
se numa feia mancha em Meus Olhos; eles retribuem o mal com o 
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mal, eis porque não pouparei esta geração; ninguém pode dizer 
que não os avisei, ninguém pode dizer que não fui paciente; 

a Terra, em breve, estremecerá e com um estrondo o céu 
desaparecerá deixando todos em total escuridão e com grande 
violência os elementos da terra, as montanhas e as ilhas pegarão 
fogo e se consumirão; cada lâmina de grama queimará e na Minha 
frente vós permanecereis, desarmados, geração; está em tua boca o 
poder de gritar para Mim e de te arrependeres; mas preferes ficar sem 
casa e vagar no pecado; preferes viver nos desertos;” (Jesus – AVVD-09 de 
setembro de 1992) 

Já ouvimos os passos do Senhor...Ele virá como Fogo devorador! 
4. ...“Meu Dia é iminente e ai dos cadáveres no Dia de Meu 
Regresso (NR: Este “Regresso” não é a Parusia real, mas o Dia do Senhor, que 
deve ser entendido como um juízo menor antes do Dia do Juízo. É uma espécie de 
Renovação; ela já começou, mas em pequenas fases.); ai também daqueles 
que centralizaram suas vidas em coisas materiais, quando Meu 
Dia vier; Minha aparência será o fogo; Meus Passos já são ouvidos 
e Minhas Pegadas são vistas por muitos; quando Eu Me revelar 
àqueles que não Me reconheceram, enquanto nestes tempos de 
graça, Eu Me apresentei como Misericórdia e como uma Lâmpada, 
Eu Me revelarei, então, como um Fogo devorador;” (Jesus – AVVD-01 
de junho de 2002) 

 
O DIA DO SENHOR  
 
1.  ...“o Dia do Senhor pode ser comparado a um mini tribunal; 
uma Purificação por Meu Fogo que conduzirá tua alma à Minha 
Glória e à perfeita união Comigo;” (Yahweh – AVVD-13 de setembro de 2002) 

 
Veremos nossa alma como Deus a vê e tomaremos consciência de nossos pecados. 
2.  ...“o que é o Dia do Senhor? aqueles que se rebelaram ou que 
persistentemente se rebelam contra Mim saborearão esse Dia e 
tudo o que ele encerra; ele virá sobre esses transgressores tão 
inesperadamente como um raio e, como um terrível fogo, eles 
serão transformados em tochas humanas; sim, a Terra, como 
dizes, será incendiada e sua consciência lhes será mostrada como 
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uma revelação; Meu fogo divino transformará seu coração 
inflexível num coração manso no Meu Dia; a Terra em agonia 
ficará plenamente ciente em sua consciência e em sua alma sobre 
suas falhas e deficiências, sua corruptibilidade e ilegalidade e, 
para não dizer o mínimo, a infame rejeição de Minha Ressurreição 
e de Minha Onipresença em vossa vida diária; 

o Céu se abrirá no Meu Dia e aqueles que Me rejeitaram 
proclamando-se deuses serão severamente julgados; (Jesus – AVVD-01 
de junho de 2002) 

 
D2) URGÊNCIA DE CONVERSÃO – VIVÊNCIA SACRAMENTAL  
Tomemos consciência de nossas faltas, voltemos para Deus e peçamos-Lhe perdão. 

a) PECADO  
1. ...“grandes pecados, pequenos pecados, todos são pecados, 
pecar é entristecer-Me Vassula, testemunho tantos pecados; o 
Amor está sofrendo; o Amor está triste, triste... Criação! Minha 
Criação, volta para o Amor...” (Jesus – AVVD-10 de junho de 1987) 

2. ...“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; 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;” (O Pai – AVVD-01 de junho de 2002) 

 
b) ARREPENDIMENTO  

...“todo aquele que deseja a salvação sentirá necessidade de 
arrepender-se e Eu ouvirei seu 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; 

está escrito: “Vós estáveis mortos em vossos delitos e 
pecados. Neles vivíeis outrora, conforme a índole deste mundo, 



 
As Mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus” - 63  

conforme o Príncipe do poder do ar (NR: Satanás), o espírito que 
agora opera nos filhos da desobediência” (NR: Ef 2, 1-20)... mas 
agora, depois de teu arrependimento e através da graça mostrada 
a ti, Eu te trouxe a vida em Mim;” (O Pai – AVVD-01 de junho de 2002) 

 
c) CONFISSÃO  

1. ...“vinde a Mim, puros e sem mancha; deixai que Me alegre em 
vós; portanto agradai ainda mais Meu Coração arrependendo-vos, 
reconhecendo vossos pecados; não digais: “por que confessar? não 
tenho nada para dizer ao Meu confessor”; não sejais um desses que 
perderam o sentido do pecado; estais longe de ser perfeitos, no 
entanto alguns de vós vos comportais como se fôsseis imaculados 
e tivésseis alcançado a perfeição; sede humildes, sede humildes, 
vossos pecados podem ser facilmente percebidos se rezardes com 
sinceridade de coração e Me pedirdes para ajudar-vos a discerni-
los;” (Jesus – AVVD-29 de setembro de 1989) 

2. ...“dei-vos confessores; Meus bem-amados, quando vos 
confessais com eles, estais confessando unicamente para Mim; é 
para Mim que confessais; não trateis o Sangue da Aliança como se 
não fosse Santo;” (Jesus – AVVD-29 de setembro de 1988) 

3. ...“sabei que sem vossas orações mais sinceras não sereis 
capazes de ver o Reino de Deus; Seu Reino na Terra está à mão; 
lembrai-vos: o que Deus quer de vós é a conversão do coração; não 
tenhais medo de reconhecer vossos pecados; vivei e ponde em 
prática o sacramento da confissão;” (Maria – AVVD-23 de abril de 1993) 

4. ...“quando as primícias tornam-se santas, santo também se 
torna todo o grupo; (NR: Significa que a partir de suas conversões 
eles podem atrair outros à conversão.) e vós sois os primeiros frutos 
e Eu vos quero santos...portanto, vinde! confessai vossos pecados 
com frequência para que não deis ensejo ao demônio...” (Jesus – 
AVVD-09 de novembro de 1996) 

 
d) EUCARISTIA 
Pode haver encontro mais maravilhoso? 
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1. ...“não te rejeitarei nunca; toda vez que Me vens receber, Meu 
Sagrado Coração salta de alegria; fiz-Me tão pequenino na 
pequena Hóstia branca; tomando-Me, tu Me aceitas e aceitando-
Me desse modo reconheces A Verdade; então, Eu e tu somos um, 
estás em Comunhão Comigo, que delícia maior pode haver do que 
estares Comigo, teu Deus? que encontro mais puro e santo? Eu, teu 
Deus, encontrando-te Minha criatura; Eu, teu Redentor, e tu 
Minha criatura a quem redimi; Eu, Jesus, amo-te à loucura; como 
podeis alguns de vós duvidar de Meu Amor, manchando esse Amor 
puro e santo? como podeis tantos de vós duvidar de Minha Santa 
Presença na Hóstia? 
 
Até os anjos gostariam de receber a Santa Comunhão... 

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; vede! até mesmo Meus Anjos olhando-vos lá do alto 
desejam essa Refeição que vós podeis tomar, mas eles não; no 
entanto, muitos de vós parecem não perceber Sua Plenitude... 

Ah! se soubéssemos realmente Quem nos aguarda...qual não seria nossa 
preparação, ansiedade e desejo de prolongar ao máximo esse momento. 

Eu sou o Prisioneiro do Amor atrás de cada Sacrário 
aguardando e esperando ver-vos chegar; aproximai-vos todos que 
ainda vagais errantes nesse deserto, vinde a Mim, puros e sem 
mancha; deixai que Me alegre em vós; portanto agradai ainda mais 
Meu Coração arrependendo-vos, reconhecendo vossos pecados; 

...bem-aventurados os que obedecem Minha Lei, seguem 
Meus preceitos e honram Meus Santos Sacramentos; bem-
aventurados os que vêm a Mim cheios de Fé para comer-Me e 
beber-Me; Eu sou Santo, portanto, tratai-Me com Santidade para 
que derrame em vós, neste momento tão Santo, Minhas graças que 
reanimarão vossa alma; Eu não escondo Minhas Riquezas, Eu as 
dou livremente até mesmo ao menor de vós; 

vinde, estou tão ansioso para estar convosco, portanto não vos 
apresseis e não sejais impacientes em vossas orações; não insulteis 
a piedade; refleti e meditai em Minhas injunções; embora não 
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possais ver-Me, digo-vos que Minha Mão está sobre cada um de vós, 
abençoando-vos, deixando Meu Suspiro em todos vós; sede um;” 
(Jesus – AVVD-29 de setembro de 1989) 

 
D3)  REPARAÇÃO 
a) NECESSIDADE DE DESAGRAVO POR NOSSAS OFENSAS 
1. ...“Minha criação degenerou; tremendas reparações têm de 
ser feitas, quero que Minha criação perceba para onde se está 
dirigindo; quero que Minhas almas sacerdotais tirem de Mim e 
impregnem Meus cordeiros com amor e conhecimento; agora 
mesmo, eles (NR: A criação de Deus) vivem em total escuridão;” 
(Jesus – AVVD-04 de dezembro de 1987) 

2. ...“sois tão poucos os que são sinceros e que reparais, sois 
somente uma pequena porção; um resto de Minha criação é 
sincero; tantos dos que seguem Meus Sinais são atraídos somente 
pelo sensacional e por nada mais!” (Jesus – AVVD-03 de março de 1989) 
 
b) ATOS DE REPARAÇÃO 
1. ...“tremendas reparações são agora exigidas de todos vós: 
unindo-vos e sendo um, amando-vos uns aos outros, acreditando 
em Mim, acreditando em Minhas Obras Divinas, porque Eu estou 
sempre no meio de vós;” (Jesus – AVVD-10 de setembro de 1987) 

2. ...“suplico-vos que volteis para Mim e que vos volteis para 
Mim, e Eu vos perdoarei! agarrai-vos ao Amor e vos cobrirei de 
bênçãos; sede justos uns com os outros e bons uns com os outros; 
amai-vos uns aos outros, transformai-vos em crianças de Minha 
Luz...; voltai para Mim e deixai Meu Sangue purificar-vos;” (Jesus – 
AVVD-15 de agosto de 1988) 

3. ...“Eu desejo amor, amor para apagar a injustiça, amor para 
reparar as feridas infligidas em Minha Igreja, amor para 
alimentar Meus cordeiros famintos, amor para retribuir o mal, 
amor para saciar Minha insaciável sede;” (Jesus – AVVD-03 de março de 
1989) 
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4. ...“confessa frequentemente teus pecados, admitindo seres 
uma pecadora, a fim de que a Víbora, o pai das mentiras, seja 
incapaz de te enganar... em teu arrependimento produzirás 
sempre o fruto adequado: o fruto do amor;” (Jesus – AVVD-22 de outubro 
de 1996) 

5. ...“rezai a oração que vossa Santa Mãe vos deu em Sua 
Mensagem anterior (Mensagem de 15 de maio de 1990) (Oração de 
intercessão nº 3, “Pela Conversão das Nações” pg. 90 deste livreto) 
para abrandar e fazer recuar a Justiça de Meu Pai; pedi ao Pai para 
prestar ouvidos à vossa geração;” (Jesus – AVVD-06 de julho de 1990) 

6. ...“disseste bem, filha, o prêmio da vitória está com todos vós; 
(NR: A vitória depende de nós.) intensifica tuas orações, teus 
sacrifícios e teus jejuns; trata duramente teus desejos naturais da 
carne; trata duramente teu corpo e não lhe permitas satisfazer 
seus desejos; faze com que teu corpo te obedeça; permanece em 
constante oração a Mim e a cada rumo que tomes, tem-Me em 
mente; Eu sou teu Deus;” (Jesus – AVVD-19 de abril de 1992) 

7. ...“Eu vos pedi para permanecerdes despertos e fazerdes 
vigílias de orações, com receio de que também sejais destruídos; 
portanto, estejai prontos e permanecei fiéis; o que mais poderia 
dizer-vos, que já não tenha dito? proclama Minha Mensagem, 
Vassula;” (Jesus – AVVD-1o de junho de 1993) 

 
D4) OBEDIÊNCIA AOS APELOS CELESTES 
Deixemos de ser displicentes e humildemente acatemos os recados celestes, 
obedecendo-os. 
1. ...“escutai atentamente Minhas últimas palavras de aviso, 
escutai agora, pois ainda há tempo; lede Nossas Mensagens (NR: 
As Mensagens de Jesus e de Maria, as Duas Testemunhas.), e deixai 
de ser desdenhosos ou surdos quando o Céu fala, abaixai vossas 
vozes e ouvireis as Nossas;” (Jesus – AVVD-11 de setembro de 1991) 

Rezemos como nos pede Jesus e voltemos imediatamente tal como somos para Ele.  
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2. ...“peço-vos, então, Meus bem-amados, para rezardes 
diariamente pela Minha Segunda Vinda, que é o Segundo 
Pentecostes; rezai pela conversão das almas e para que possam 
converter-se antes de Minha Vinda; vinde a Mim como sois e 
apoiai-vos em Mim, assim como Meu bem-amado João, apoiai-vos 
em Mim;” (Jesus – AVVD-22 de abril de 1990) 

 
Imploremos os Dons do Espírito para que sem demora sejamos renovados. 
3. ...“suplicai sinceramente pelos dons de Meu Espírito Santo 
especialmente nestes tempos; Ele será vossa Tocha para resgatar-
vos da Morte e impedir vossos pés de tropeçarem; oh! que não faria 
Meu Espírito Santo por vós! Meu Espírito Santo vos levará a passar 
vossa vida na Minha Presença e nas cortes de Meu Reino;” (Jesus – 
AVVD-11 de junho de 1993) 

E busquemos os sinais da misericórdia divina e escudo de proteção para nós. 
4. Selo do Espírito Santo e a Consagração aos Dois Corações 
 

“E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia 
da redenção.” 

(Ef 4, 30) 

...“hoje, mais do que nunca, peço a todos que vos consagreis, consagreis 
vossas famílias e vossas nações aos Nossos Dois Corações; permiti que 

assinale vossa fronte com o selo de Meu Espírito Santo; 

 

...chegou a Hora da triagem, a Hora da prestação de contas está 
aqui; 

...o Dia agora está chegando, ardendo como uma fornalha; e 
todos aqueles que não foram assinalados com Meu Nome em sua 
fronte serão como restolhos (restos) nesse Dia; 

...vinde e consagrai-vos ao Meu Sagrado Coração e ao 
Imaculado Coração de vossa Mãe; como disse, viveis um período de 
Graça e de Misericórdia; 

...mostrarei Minha Infinita Misericórdia a toda a 
humanidade, antes de enviar Meus quatro anjos aos quatro cantos 
da Terra (NR: Ap 7,1), cuja missão é devastar a terra e o mar; 
ordenei a esses anjos que esperem, antes de causar qualquer dano 
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à terra, ao mar ou às árvores, até que Eu tenha assinalado com Meu 
Selo a fronte daqueles que se submeteram à Minha Lei;” (Jesus – 
AVVD-20 de julho de 1992) 
 
D5) PREPARAÇÃO PARA A VINDA DO SENHOR COM SANTA MARIA E 
SÃO MIGUEL 
Nesse tempo que antecede a Justiça divina, não nos esqueçamos do precioso auxílio 
espiritual, estímulo e convite de nossa Mãezinha para juntos combatermos o inimigo.  

1. “Eu, vossa Santa Mãe, preparo-vos para encontrardes o 
Senhor; educo-vos em vosso crescimento espiritual; cubro-vos 
com graças para ajudar-vos e encorajar-vos; percebei que estes 
são dias especiais que viveis em vossos tempos, estes são os dias que 
precedem a Vinda do Senhor, eles são a abertura do caminho por 
onde o Senhor virá; estes dias são uma preparação para a descida 
de vosso Rei; rezai, para que todos estejam prontos; 

...pedi ao Pai para perdoar as almas teimosas que se recusam a 
ouvir e a ver; 

...agradecei ao Senhor que vos chamou e que, com Sua graça, 
vos fez ouvir Seu chamado, portanto rezai por aqueles que se 
recusam a ouvir; 

...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;” (Maria – AVVD-15 de maio de 1990) 

2. ...“sede vigilantes e inteiramente cautelosos porque Satanás, 
o inimigo, ronda à vossa volta como um leão rugidor e que busca 
qualquer oportunidade para fazer-vos cair; enfrentai-o e 
combatei-o junto Comigo;” (Maria – AVVD-22 de abril de 1990) 

3. ...“o demônio que fomenta agitação, divisões e confusão, mais 
que nunca, luta contra o Plano de Salvação de Deus; ele engana os 
eleitos, confundindo-os; mas qualquer um que invocar o Nome do 
Senhor será ouvido e salvo da queda, porém aqueles que ouvirem a 
voz do demônio não reconhecerão a retidão que vem de Deus, não 
reconhecerão a Voz do Amor;” (Maria – AVVD-04 de setembro de 1989) 
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4. ...“aprendei que a oração, o amor e a humildade são as armas 
mais poderosas contra Satanás; cada um faz parte deste processo 
renovador da Igreja, mas Satanás, em sua fúria, atirará uns contra 
os outros, se ele vos encontrar adormecidos; Nosso Plano é colocar 
todos vós unidos no amor e reconstruir a Igreja no Amor;” (Maria-
AVVD-08 de outubro de 1992) 

 
5. ...“obediência e humildade fazem o demônio fugir;” (Maria – AVVD-
22 de abril de 1990) 
 

São Miguel igualmente incita-nos à conversão e afirma estar conosco 
para defender-nos! 

“Vassula, Glória a Deus! louvado seja o Senhor! a 
Misericórdia do Senhor é Infinita, a Graça do Senhor está sobre 
vós; despertai! despertai! voltai para o Senhor todos que 
abandonastes a Verdade, voltai e arrependei-vos! rezai pela 
conversão de vossos irmãos, prestai atenção aos avisos do Senhor; 
paz, paz, fazei as pazes com Deus! 

Eu, São Miguel, estou perto de vós para defender-vos; rezai sem 
cessar, vossas orações são necessárias mais que nunca;” (São Miguel 
Arcanjo – AVVD-01 de março de 1989) 
  

E) O ESPÍRITO SANTO E A RECONSTRUÇÃO DA IGREJA 
Não sejamos indiferentes à ação do Santo Espírito, Pedra Angular que alicerça a 
Igreja, necessária para sua reestruturação e conversão da humanidade. Dobremos 
os joelhos e peçamos-Lhe perdão. 

“A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.” 
(Sl. 117, 22) 

 
E1) A IGREJA 
a) O QUE É A IGREJA E O ESPÍRITO SANTO NA IGREJA  
Jesus fala: 

- “Eu sou a Verdade e Meu Reino na Terra é Minha Igreja e 
- Minha Igreja é Meu Corpo, que plenifica toda a criação; (NR: 

Ef 1, 23) e 
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- a Vida de Minha Igreja é Minha Santa Eucaristia, o Caminho 
para a vida eterna; 

- Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida;” (Jesus – AVVD-10 de 
dezembro de 1995) 

e o Senhor diz o que é o Espírito Santo na Igreja. 
- “Meu Espírito Santo é o Coração do Corpo, que é Minha 

Igreja; 
- Meu Espírito Santo é a Respiração da Igreja; 
- a Essência do zelo por Mim, vosso Deus; 
- Meu Espírito Santo é o doce Maná do Céu alimentando o 

pobre; 
- Meu Espírito Santo é o zesto (sabor) de vossa vida; 
- a Coroa Real do Esplendor; 
- o Diadema da Beleza de Minha Boca; 
- a Glória radiante do Vivo; 
- a Revelação Secreta da criação; 
- Meu Espírito Santo é o sabor de vossas homilias em Minha 

Assembleias; 
- o cumprimento de vossos Tempos... 
- Ele é a Chama de Fogo de vosso coração e a percepção de Meus 

Mistérios; 
- Meu Espírito Santo é o tema de vossos louvores a Mim; 
- revelando ao vosso coração que Eu Sou Aquele Que É; 
- revelando ao vosso espírito que Eu sou vosso Abba; e 
- que sois Minha descendência e Minha semente;” (Yahweh – AVVD-

05 de outubro de 1992) 

 
b) A PEDRA ANGULAR 
Nossa Senhora aconselha quem escuta as Mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus”,  

1. ...“não rejeiteis o Espírito Santo que tão manifestamente é 
derramado sobre vós; não sede como os “construtores” que 
rejeitaram a pedra que se tornou a pedra angular; Deus deseja que 
todos sejam salvos, e, agora, este é Meu solene aviso para todos os 
que ouvem as profecias desse livro: 

não suprimi o Espírito; 
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...a cidadela dos orgulhosos cairá... e os demônios serão expulsos 
de suas entranhas;” (Maria – AVVD-25 de setembro de 1990) 

Jesus porém sabia que muito pouco escutariam. 
2. ...“com efeito, Eu disse que “o Paráclito, o Espírito Santo que 
o Pai enviará em Meu Nome vos ensinará tudo e vos recordará 
tudo o que vos disse”, mas Eu sabia, todo o tempo, que somente 
um resto ouviria e voltaria para Mim; a esses mesmos que Me 
ouviram, Eu revestirei com Meu Espírito Santo de Sabedoria e 
Entendimento; sim, Eu os investirei com Meu Espírito de Conselho 
e de Conhecimento;” (Jesus – AVVD-22 de abril de 1990) 

3. ...“Meu Espírito é essencial para reconstruir Minha Igreja, Ele 
é a Pedra Angular de Minha Igreja mas a vossa geração está 
rejeitando-a; novamente Eu vos digo, os construtores existem, mas 
devem ser formados e instruídos; apressai-vos e reconstruí Minha 
Igreja utilizando cada pedra e não vos esqueçais da pedra essencial, 
não rejeiteis a pedra angular!” (Jesus – AVVD-11 de junho de 1993) 
 
E2) PECADOS QUE ENTRISTECEM JESUS  
a) A DIVISÃO ENTRE CRISTÃOS 

...“os pastores estão divididos, opõem-se uns aos outros...; a 
divisão é um pecado; certamente, vós sabeis o sentido de: “Todo 
reino dividido contra si mesmo acaba em ruína e nenhuma 
cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir;” (NR: 
Mt. 12, 25.) falta-lhes o sinal distintivo de fé: neles já não há mais 
amor; 

mesmo que esta divisão não tenha vindo diretamente deles, 
mas de seus ancestrais, eles atiçam este fogo que vem do 
subterrâneo, (NR: Inferno.) mantendo-o vivo; por isso, agora peço 
aos Meus pastores que se arrependam, oferecendo-Me uma 
verdadeira metanoia, para permitir, através desse poder colossal, 
que se realize uma transfiguração; a verdadeira metanoia é a 
porta que conduz as almas das trevas à luz;” (Jesus – AVVD-13 de novembro 
de 2001) 

Nosso Senhor fala sobre SUA IGREJA nestes diálogos com Vassula. 
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1. ...“- (Eu perguntava a Jesus quais seriam os primeiros passos que 
católicos romanos e ortodoxos deveriam dar para começarem a se 
unir.) 

...“- vem, Eu te responderei; teus irmãos (NR: Católicos 
romanos e ortodoxos.) terão de compreender e acreditar que sou 
Eu, o Senhor, que desejo vos unir; teus irmãos terão de acreditar 
que faço uso de ti como Minha tábua para escrever Meus desejos; 
eles deverão estar dispostos a descer dos altos tronos que criaram 
para si próprios; Minha Igreja primitiva era pura, humilde e cheia 
de amor; Minha Igreja de hoje transformou-se para assemelhar-se 
a uma legião de tronos; todos deverão descer desses altos tronos e 
seguir o novo mandamento que lhes dei; amo Meus filhos e eles 
foram desencaminhados por esses Cains; eles transformaram 
Minha Casa em um deserto, onde espinhos e abrolhos agora 
crescem; Vassula, a hora está próxima; Meu regresso será em breve, 
o Amor voltará como Amor; o Amor ama-te;” (Jesus – AVVD-11 de julho de 
1988) 
 
2. ...“- tu Me visitarás em Minha Igreja? Vassula, vem a Mim; 

- Qual Igreja, Senhor, à qual Vos referis? 
- todas são Minhas Igrejas, elas são Minhas, todas elas Me 

pertencem e a Mim somente, Eu sou a Igreja, Eu sou a Cabeça da 
Igreja; 

- Mas, Jesus, da forma que o dissestes, pareceu-me que 
gostaríeis de que eu fosse a uma em especial. Foi como eu compreendi 
e Vos ouvi! 

- podes vir a Mim a qualquer momento em qualquer Igreja, 
não faças distinção como os outros; todas elas Me pertencem; (NR: 
A Igreja nunca se dividiu, mas as pessoas dividiram-na e dividiram-
se.) Eu sou Um Deus e tenho Um Corpo, um Corpo que eles 
mutilaram; pedras de moinho danificaram Meu Corpo; 

- Meu Deus, pareceis irritado!! (Deus estava muito irritado. 
Lembrei-me de quando Ele derrubou a mesa de todos os vendilhões no 
Templo em Jerusalém. Até então, eu jamais O tinha visto TÃO 
IRRITADO!) 
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- irritado? ó Vassula, por quê? por que eles cruelmente Me 
desmembraram? 

- Sois mesmo Vós, realmente tão irritado? 
- oh! sim, sou Eu; oh! sim, finalmente posso colocar Minhas 

palavras em ti; Vassula, este carisma não te é dado para os teus 
interesses, mas te é dado para que Minhas Palavras fiquem 
gravadas em ti; 

- Nunca Vos senti tão irritado antes! Sois Vós? 
- Eu sou; Meu Corpo dói; ele foi despedaçado; 
- Meu Deus! Mas o que posso eu fazer? Sou fraca! 
- não sei de tudo isso, Vassula? Eu farei uso de ti até o fim; 

não tenhas medo de Mim, filha, nunca; unir Minha Igreja será a 
Glória de Meu Corpo; tem Minha Paz, bem-amada;” (Jesus – AVVD-10 
de junho de 1987) 
 
UNIDADE 
Jesus fundou uma única Igreja que nós separamos em diversas denominações cristãs. 

...“Eu peço em Minha Mensagem para que Minhas Igrejas Se 
unam, pois assim como o Pai e Eu somos Um, Minha Igreja também 
deve de ser Una, todos unidos em um só Rebanho; escolhi Pedro 
para ser vosso guardião e guardar-vos na Verdade até Meu 
Regresso, mas os homens a Mim desobedeceram, dividiram-se, 
declarando suas próprias regras;” (Jesus – AVVD-03 de dezembro de 1988) 

Todos pertencemos a Cristo e Ele assevera que seremos UM! 
1. ...“todos são iguais aos Meus Olhos; Eu jamais desejei Meu 
Corpo dividido; fostes vós que Me desmembrastes! vós 
deliberastes sobre Meu Corpo! vós Me aleijastes; 

...ortodoxos! católicos! protestantes! todos vós Me 
pertenceis! sois todos Um a Meus Olhos! Eu não faço qualquer 
distinção, então por que temer?” (Jesus – AVVD-27 de outubro de 1987) 

2. ...“Minha Vassula, desenha três barras de ferro com uma 
cabeça na ponta;  

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 
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de Minha Chama elas amolecerão, elas se curvarão e se moldarão 
numa única barra de ferro, e Minha Glória encherá toda a Terra;” 
(Jesus – AVVD-26 de outubro de 1989) 

3. Mensagem sobre as Três Barras 

...“-Vassula, desenha; (cabeça) une essas linhas;  

para unir-vos, todos vós deveis curvar-vos, todos vós deveis estar 
dispostos a vos curvar sendo mais flexíveis;” (Jesus – AVVD-02 de junho 
de 1987) 

(Compreendi. Ele deu-me uma visão clara e simples de três barras de ferro; 
elas eram verticais, próximas umas das outras. Ele disse: “Como podem 
suas cabeças juntar-se, a não ser que todas se curvem?”) (NR: 
Percebi mais tarde que as cabeças são as autoridades, os líderes.) 
(Vassula- AVVD-02 de junho de 1987) 

4. ...“a menos que Me deixeis arrancar de vosso coração tudo o 
que Eu não sou, jamais vereis como hoje Meu Espírito Santo mais 
que nunca busca em vós a reconciliação e a unidade; Eu vos mostrei 
como vos unirdes, a unidade será em vosso coração; a 
reconciliação será em vosso coração e não por meio de um tratado 
assinado!” ...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;  
(Jesus – AVVD-14 de setembro de 1992) 

 

5. “Vassula de Meu Sagrado Coração; no fim, cada coração 
aprenderá a palavra “Reconciliação” e eles se aceitarão uns aos 
outros no coração; a unidade será no coração;” (Jesus – AVVD-14 de 

outubro de 1992)  
 
6. ...“Eu, Jesus, garanto a todos que Minha Igreja será una, unida;” 
(AVVD-30 de novembro de 1987) 
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Façamos o que Jesus nos pede e rezemos pela Unidade e por todos os cristãos, clero e 
fiéis. 

1. ...“Eu, o Senhor, preciso de AMOR, ADORAÇÃO e UNIDADE, 
todos reunidos ao redor de um só Sacrário; se eles buscassem 
Meus interesses, compreenderiam como Meu Sagrado Coração 
anseia e deseja essa unidade sob a liderança de Meu Pedro, o Pedro 
a quem Eu Próprio dei as chaves do reino dos céus; portanto, rezai 
com fervor todos vós, para que eles possam compreender que Eu, o 
Senhor, os chamo para a unidade; chamo todos os que estão sob Meu 
Nome para voltarem à verdadeira unidade sob o Pedro-de-Meus-
Cordeiros; 

mais tarde Eu chamarei também todas as outras nações para 
aceitarem Meu Nome como o Ungido; Eu falarei em seu coração;” 
(Jesus – AVVD-16 de maio de 1989) 
 
2. ...“uni-vos, bem-amados, e sede um, como o Pai e Eu somos 
Um e o Mesmo;” (Jesus – AVVD-17 de janeiro de 1989) 

“Não somente rogo por eles, 
mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim: a fim de que todos 

sejam um. 
Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me 

enviaste.” 
(Jo 17, 20-21) 

 
b) CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA EM DATAS DIFERENTES  
1. ...“- Jesus, sei que a Páscoa acontece em datas diferentes. Podeis 
dizer-me qual é a data certa? A nossa ou a deles? (Por favor, dai-me 
em um papel à parte.) 

- Vassula, pega um papel então; 
- Obrigada, Jesus. (Ele deu-me a data correta da Páscoa.) 
- une Minhas ovelhas, Vassula!” (Jesus – AVDD-20 de maio de 1987) 

2. ...“o Amor está perto de ti; filha, encontra-Me no início de 
Minhas tribulações; Minha hora está próxima; peço de ti um 
sacrifício; medita e jejua; 

...revela a todos o tempo de Minha Paixão, revela-lhes a hora 
correta de Minha Crucifixão; que haja paz entre vós; 
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- No ano passado, o Senhor deu-me a data correta: é a que 
seguem os ortodoxos, conforme o calendário ortodoxo. 
(Vassula) 

- que haja Paz entre vós; agora todos vós sabeis;” (Jesus – AVVD-20 
de fevereiro de 1988) 

 
UNIFICAÇÃO DA DATA DA PÁSCOA  
Quando nós cristãos nos reconciliaremos e nos uniremos? 

3. ...“Minhas Palavras de Reconciliação, Paz e Unidade não 
foram ouvidas nem respeitadas; Eu já falei uma vez e não falarei 
outra vez; Eu não acrescentarei nada de novo; 

...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...; quando aprovarão um decreto por votação unânime para 
celebrarem a festa da Páscoa todos na mesma data? 

...ai de vós, que dizeis estar a Meu Serviço e que no entanto 
impedis Meu Reino de encontrar unidade e estabilidade! mas não 
sereis vós que unireis Meu Reino...pois nada compreendeis e 
jamais compreendereis; 

...quantos deles estenderam suas mãos para o Céu, 
invocando-Me? compreendem eles que por duas vezes Meu 
Sangue é derramado como água? (NR: As duas Páscoas: a Católica 
Romana e a Ortodoxa.)” (Jesus – AVVD-21 de dezembro de 1992) 

4. ...“quanto mais demorarem para unificar as datas da Páscoa, 
mais severa será a sentença que esta geração receberá;” (Jesus – 
AVVD-31 de maio d e  1994) 
 
5. ...“irmão, passarei mais um tempo pela dor que tenho 
suportado ano após ano? ou Me dareis descanso, desta vez? 
beberei mais um Tempo o Cálice da vossa divisão? ou, dareis 
descanso ao Meu Corpo e por Mim unificareis a Festa da Páscoa? 

unificando a data da Páscoa, aliviarás Minha dor, irmão, e te 
alegrarás em Mim e Eu em ti;” (Jesus – AVVD-14 de outubro de 1991) 
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c) PETIÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DA DATA DA PÁSCOA 
Vamos acabar com o sofrimento de Jesus assinando e divulgando esta petição? 
A diferença de datas na celebração da Ressurreição do Senhor por católicos e 
ortodoxos acontece pelo modo distinto que escolheram para a contagem do 
tempo. Ajudemos a colocar um fim nos sofrimentos de Jesus, assinemos a 
petição em favor dessa unificação de datas, que está na internet: 
www.onedate.org 

 
F) O ESPÍRITO E OS NOVOS TEMPOS  
a)  PURIFICAÇÃO 
A Purificação visa nossa conversão. 

...“não culpo os que ainda não sabem, tento apenas trazer-vos 
de volta para A Verdade; clamo também pela conversão deste 
mundo, lembro também aos que se esqueceram de Minha 
Onipotência que não Me deveriam comparar a si próprios (NR: Os 
que racionalizam as obras atuais de Deus.); recordo a todos vós que 
estais vivendo no Fim dos Tempos e por isso Meus Sinais 
aumentaram... as Escrituras estão sendo cumpridas... Eu sou Paz 
e Amor; Eu, vosso Senhor Jesus, sou sempre tão Misericordioso; 
sim, Minha Misericórdia é Grande; acreditai em Minha 
Misericórdia, porém jamais vos esquecendo de que também sou 
um Deus de Justiça; 

Minha purificação, que enviarei do Alto, será por amor; não Me 
compreendais mal ou a interpreteis mal chamando-a de ameaças de 
Deus; não vos ameaço, Eu vos aviso por amor; como um pai que avisa 
seu filho e que tenta argumentar com ele trazendo-o de volta à sua 
razão... 

venho para despertar-vos, porque muitos de vós estais em 
sono profundo; venho a todos vós por Minha Infinita Misericórdia, 
para ressuscitar os mortos; venho para pedir-vos, pelo Meu 
Infinito Amor por todos vós, para que vos arrependais, 
modifiqueis vossas vidas e sejais santos; vivei em santidade, pois 
Eu sou Santo;” (Jesus – AVVD-03 de dezembro de 1988) 

 
b)  JESUS E A REALIZAÇÃO DO PAI-NOSSO 
Haverá um Novo Pentecostes, a Igreja será una, a criação reunida reviverá, 
1. “Vassula, Eu sempre atinjo Meus objetivos; 

http://www.onedate.org/
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...um dia, Meu Reino (NR: A Igreja) será na Terra como no 
Céu; Minha Igreja será unida e abençoada, pois todos os que são 
Meus devotos se compreenderão uns aos outros; exaltados pela 
Minha Mão, purificados pelo Meu Sangue, Minha Igreja será Una;” 
(Jesus – AVVD-16 de outubro de 1987) 

2. ...“quis inspirar Meu “Johannes” (NR: Papa João XXIII, que 
rezou por um Segundo Pentecostes, foi chamado de “Papa da 
Unidade”.) a pedir por um Novo Pentecostes; essa inspiração veio 
da Sabedoria, e Eu, o Senhor, estabelecerei o Novo Pentecostes nos 
próprios alicerces de Minha Fundação; Eu vos unirei a todos e sob 
Um Pastor, Eu vos reunirei, criação, e aí estabelecerei Meu Reino; 
Minha Casa reinará em Paz e Amor e Minha criação renascerá 
novamente, regressando como crianças inocentes e sem malícia; 
esse será o Grande Regresso, o Renascimento, o Chamado do 
Pastor, o Novo Pentecostes, tal como no começo da Cristandade 
nos estágios iniciais, uma criança inocente e sem interesse 
próprio; ah! criação! espera e verás;” (Jesus – AVVD-13 de março de 1988) 

Todos serão transformados, adorarão a Deus e a Terra será cópia do Céu. 
3. ...“cobrirei esta Terra com vestes esplêndidas, revestindo-a de 
gloriosa perfeição, e farei seu povo cair com seus rostos por terra em 
adoração a Mim; mas, em primeiro lugar, preciso descer Meu Fogo 
Purificador sobre esta geração; 

...Eu ressuscitarei o corpo em decomposição desta terra em 
um corpo glorioso, transfigurando-vos do sacerdote ao leigo em 
um povo divino;” (Jesus-AVVD-21 de setembro de 1990) 

4. ...“em breve, Eu visitarei a Terra; o Soberano, Aquele que a 
maioria de vós esquecestes, te diz, geração: Eu vou tomar Minha 
posição na Terra; muitos de vós perguntais: como Ele virá? a isso, 
Eu respondo: 

não sabeis que, desde o início dos tempos e de que o homem 
foi colocado na Terra, o triunfo do mau foi sempre breve? o 
triunfo do mau agora quase terminou porque será engolido pelo 
Meu Triunfo; ...para que nesse Triunfo todos vós exalteis Meu 
Santo Nome! 
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então Eu estarei no meio de Meu povo... e vós viajareis Comigo, 
vosso Deus, caminhareis Comigo; caminhareis com Aquele que 
uma vez julgastes inacessível... falareis com Aquele que uma vez 
tirastes de vossa mente, conversareis com Minha Divindade, pois 
Eu, a Divindade, estarei presente em vosso coração, revelando, 
como um bom conselheiro, o Caminho da Vida para vós; Eu darei 
à vossa alma, temperança, prudência e justiça, fortaleza e tudo o 
que vossa alma necessita a fim de estar preparada para caminhar 
no meio de Meus Anjos e Comigo; então Meu Reino na Terra será 
restaurado: 

“Venha a nós o Vosso Reino, 
seja feita a Vossa Vontade, assim na Terra como no Céu” 

 
sim, é possível verdes Deus também nesta vida; é possível Me 

contemplardes enquanto ainda estais na Terra, sim! é possível 
penetrardes nas Minhas Próprias profundezas, vosso Deus e 
vosso tudo, e Me possuirdes enquanto ainda estais na Terra; 

este será o início de vossa nova vida, pois não Me conhecereis 
somente pelo ouvir falar, pelas palavras ou livros, mas na verdade 
e por uma metanoia, através da graça dada a vós pelo Espírito 
Santo; ver-Me já é a vida em si, uma vez que isso vos oferece a 
imortalidade...esta será a forma pela qual Eu visitarei a Terra, 
Meus filhos; 

não compreendestes Meus mistérios? ic;” (Jesus – AVVD-31 de 
outubro de 2000) 

“Eu repito que Meu Santo Espírito da Graça 
está sendo enviado a todos os quatro cantos da Terra 

para ensinar-vos a serdes santos e a vos elevardes a seres 
divinos; a terra se transformará numa cópia do céu e, 

assim, Minha Vontade será feita; 
a oração que vos ensinei a rezar será 

realizada;”  
(Jesus – AVVD-22 de abril de 1990) 

 
MARIA  
a) JESUS FALA SOBRE SUA MÃE E SOBRE SEU RESPEITO POR 

ELA  
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1. “Vassula, saiba-se que Eu, o Senhor, honro Minha Mãe e os que 
A ofendem saibam que Ela é a Rainha do Céu e que Eu, o Senhor, 
coloquei em Sua Cabeça uma coroa de doze estrelas; Ela reina, 
bem-amada, e isso está escrito em Minha Palavra (Ap 12); Eu honro 
Minha Mãe e, assim como Eu A honro, vós deveis honrá-La;” (Jesus – 
AVVD-08 de outubro de 1987) 

O Filho de Deus deseja que todos reverenciemos Aquela que mais O glorificou. 
2. ...“Minha bem-amada, vem aprender: quem mais Me exaltou? 
Eu te direi quem mais Me exaltou: a Nova Eva; sim! “a Mulher 
vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a Cabeça uma coroa 
de doze estrelas;” pois Eu, que criei o céu e tudo o que nele existe e 
a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo o que nele existe, 
coloquei-A acima de todas essas coisas; 

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; 

em Seu Seio Imaculado, Ela Me glorificou recebendo-Me, o Cordeiro 
sem mancha, fazendo um santuário para o Santuário; vem cantar 
um novo cântico em Sua honra, que tudo o que vive na Terra 
reverencie Seu Imaculado Coração, o Altar no qual fui concebido e 
Me tornei também o Deus-Homem (NR: Jesus acrescenta a palavra 
também, porque Ele também é Deus.); ninguém glorificou-Me tanto 
como a Mulher vestida com o sol; (Jesus – AVVD-20 de março de 1996) 

3. ...“dize-lhes, Minha Vassula, como Eu honro o Aposento (NR: 
O Coração de Maria.) em que fui concebido;” (Jesus – AVVD-02 de agosto 
de 1991) 

b) REPARAÇÃO E VENERAÇÃO A MARIA  
Dolorosamente muitos não tributam a Maria a honra que Lhe é devida. 
1. “- Oh! Jesus, nunca soube haver cristãos que não creem, quero 
dizer, que não veneram Maria Santíssima; desconhecia seus 



 
As Mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus” - 81  

sentimentos em relação a Ela. Não sabia existir tão enorme diferença 
entre os cristãos. Eu não sabia que era assim tão grave.” 

- oh! Vassula, é pior do que pensas! 
- Oh! Jesus, por que é tão grave? 
- porque, Vassula, Meu Corpo foi dividido; Eu quero Meu 

Corpo unido! 
- Se fossem unidos, eles venerariam, então, nossa Bendita Mãe? 
- filha, eles venerarão; 
- Estou compreendendo que eles venerarão, significa que isso 

acontecerá? 
- Eu os dobrarei, dobrarei seus joelhos e eles venerarão e 

honrarão Minha Mãe; 
- Sim, Jesus. 
- pequena, reviverei Minha Igreja; 

vem, nós?” (Jesus – AVVD-10 de outubro de 1987) 

2. ...“- filha, em Minha Igreja há tanta confusão sobre Minhas 
Palavras ditas de Minha Cruz para João e Minha Mãe; deixa-Me 
lembrar-te, acima de tudo, como Eu o Senhor, coroei Minha Mãe 
como Rainha do Céu; 

- Senhor, 
- sim, Vassula? 
- Vós Vos apresentastes como Deus e, em seguida, por duas 

vezes, dissestes: “Tua Santa Mãe”. Senhor, acabastes de declarar que 
Santa Maria é Vossa Mãe, confirmando assim o título de “Mãe de 
Deus”. Vós o dissestes, Senhor! Um título rejeitado pelos protestantes. 

- como me alegro, filha, não te ensinei em vão; estou 
satisfeito por teres compreendido Minhas Obras; esforça-te em 
continuar teu aprendizado; reza nessa intenção; Eu te darei a 
percepção se a pedires; Vassula, escuta-Me mais uma vez: desejo 
que Minhas Palavras sejam conhecidas; 

Eu, que sou Deus, cresci no Ventre de Minha Mãe; Ela 
alimentou vosso Deus, criação! Eu Me alimentei Dela; Eu, que sou 
a Palavra, amo-A e honro-A; Vassula, bem no início Eu te fiz um 
relato de Minha Crucifixão; lembra-te de quando Eu disse: “Meu 
olhar pousou em Minha Mãe, contemplei-A, e Nossos Corações 
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falaram (NR: Uma compreensão tácita, uma concordância interior 
entre Jesus e Santa Maria.): “dou-Te Meus filhos bem-amados para 
que sejam Teus filhos também, Tu deves ser sua Mãe;” 

- Sim, Senhor, mas nossos irmãos protestantes dizem que aquilo 
que pro- nunciastes da Cruz foi literalmente para João. Vossa Mãe, 
ficando viúva, foi cuidada por João quando não estáveis mais aqui. 
Dizem também que Santa Maria não é “Mãe de Deus”. 

- no entanto, Minha Vassula, a Escritura nunca mente; a 
Escritura diz estas palavras: “Mãe de meu Senhor”; Isabel, 
inspirada pelo Espírito Santo, disse estas palavras; escreve: 
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de Teu Ventre! 
Donde me vem que a Mãe de Meu Senhor me visite?” 

as palavras que Eu disse da Cruz são muito mais profundas 
do que muitos de vós pareceis compreender (NR: Jesus refere-se 
também a outras palavras como: “Meu Deus, porque Me abandonaste”.); 
honrai Minha Mãe, que é vossa Santa Mãe também; 

descansa agora em Meu Coração; agrada-Me lembrando-te 
de Minha Presença, honra-Me, Minha Vassula;” (Jesus – AVVD-10 de 
fevereiro de 1988) 

3. ...“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; quero que repareis vossos 
pecados pedindo-Lhe que vos ensine;” (Jesus- AVVD-25 de janeiro de 1988) 

 
c) MARIA SANTÍSSIMA E SUA PRESENÇA NA TERRA  

“a Paz esteja convosco; filhinhos, Eu sou vossa Santa Mãe do 
Amor, a Mãe do Verbo feito carne; 

- Deus oferece-vos o dom de Seu Amor; respondei a Seus 
Misericordiosos apelos; Deus está falando e Ele e Eu vos chamamos 
dos quatro cantos da Terra para vossa conversão, pois o tempo 
urge; Meus filhinhos, permanecei pequenos e simples, sede o sal da 
terra permanecendo pequenos, porque sois a luz do mundo, sois as 
almas prediletas de Nosso Coração... e o Reino do Céu pertence às 
crianças e aos pequeninos; 
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- Eu apareço, hoje, em várias nações para direcionar vosso 
coração para a Divina Luz; quero restaurar vossa alma, quero 
lembrar-vos de que todos vós pertenceis ao Pai e o Pai é Santo, 
portanto deveis viver santamente também; não vos desanimeis, 
pois estou convosco e ensino-vos passo a passo e posso assegurar-
vos de Nossas bênçãos; cada passo que dais, Nós abençoamos; 

- Eu quero, se Me permitirdes, fazer de vós um reflexo da Luz 
Eterna para que, ao encontrardes Deus, sejais como um espelho 
imaculado do poder ativo de Deus e a imagem de Sua Santidade e 
de Sua Bondade;” 

...por isso Eu vos imploro para modificardes vossas vidas e 
viverdes somente por Deus e em Deus;” (Maria – AVVD-22 de abril de 1990) 
 
d) APARIÇÕES MARIANAS DE NOSSA ERA 

...“Minhas aparições são para encorajar as almas sobre as 
Obras de Deus; elas são um apelo de retorno a Nós, um aviso; neste 
ano aparecerei a muitos; concederei visões e haverá videntes;” 
(Maria – AVVD-24 de março de 1988) 

1. ...Garabandal é a sequência dos milagres, entre um milagre e 
outro, tenho dado muitos outros sinais; ...escreve: Lourdes e 
depois Fátima; quero que escrevas agora Garabandal de São 
Sebastião;” (Jesus – AVVD-10 de setembro de 1987) 

2. ...“o santuário de Fátima clama por reparações! voltai para 
Mim, criação! vinde e reconhecei-Me, criação; vinde rezar Comigo; 
não pequeis mais; crede em Mim e não duvideis; vinde arrepender-
vos, vinde receber-Me; 

...Garabandal é a sequência de Fátima e Meu reino durará 
para sempre, pois Eu sou; Eu sou o Alfa e o Ômega;” (Jesus – AVVD-19 
de dezembro de 1987) 

3. ...“o Santuário de Fátima chora alto pelos abusos e rejeições 
a Garabandal; Minha Alma está de novo em profunda tristeza; a 
mesma tristeza que tive em Fátima; como podem duvidar agora 
que Meu Espírito está neles, e eles em Mim? Minha Mensagem de 
Fátima foi ignorada e somente muito tarde eles aceitaram-na;” 
(Jesus – AVVD-18 de janeiro de 1988) 
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4. ...“as aparições de Garabandal, tanto as Minhas como as de 
Minha Mãe devem ser reconhecidas; ouve-Me, Vassula, toda vez 
que Minha Mãe apareceu às Minhas almas escolhidas iluminando-
as com Sua graça, Eu estava ao Seu lado, mas olho algum podia 
ver-Me; algumas vezes apareci como criança para abençoar 
aqueles que Me glorificaram;” (Jesus – AVVD-20 de setembro de 1987) 

5. ...“- adora-Me! ama-Me! Minha Santa Cruz em Medjugorje 
está viva e em chamas; abençoei esse lugar concedendo-lhe 
Minhas Graças por meio de Minha Mãe, que é a Arca da Aliança de 
Minhas Obras Divinas;” (NR: Medjugorje é uma remota vila na Iugoslávia, 
onde Maria Santíssima aparece todos os dias para alguns jovens, desde 1981 até 
hoje.) 

- (Nos últimos dias, tive a visão de uma imensa Cruz em uma montanha. Essa 
Cruz estava em chamas, mas não como se estivesse pegando fogo e queimando; 
não, o fogo vinha de dentro Dela, na forma de uma cruz. Um fogo luminoso que não 
se consumia.) 

- ouve-Me; em breve, farei os incrédulos ajoelharem-se 
naquela montanha; Minha Santa Cruz está viva com uma Chama 
viva; (Jesus) 

- (Perguntei ao Senhor sobre o que significa esse fogo, e Ele me disse: 
“VIDA”). (NR: Estou pensando, seria esse um dos sinais prometidos em 
Medjugorje?)” (Vassula – AVVD-04 de maio de 1988) 

 
e) SANTO TERÇO 
1. ...“- Eu sou; Minha Vassula, a perseverança enfraquece o 
demônio; o mal diminui; aprende o Santo Terço, embeleza Minha 
Igreja;” (Jesus) 

- (O Senhor quer dizer que ortodoxos, protestantes e outras Igrejas 
que não rezam o Santo Terço deveriam aprendê-lo, enriquecendo a Santa 
Igreja e expulsando o demônio, esmagando-o; a heresia diminuirá assim 
como a apostasia na Igreja, que foi infiltrada por causa da infidelidade e da 
desobediência.) (Vassula – AVVD-02 de junho de 1988) 

 
2. “Pelo Santo Terço, Eu vencerei; filha, esse passo é o começo de 
muitos outros acontecimentos que virão; compreende, Vassula, 
que em Fátima apareci como a Senhora do Rosário; Vassula, amo-
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te infinitamente, desejas rezar diariamente o Santo Terço?” (Maria – 

AVVD-10 de junho de 1988)... 
 
3. “- reza com frequência, reza diariamente o Santo Terço, pois 
essa pequena corrente será A Corrente na qual Satanás será preso 
e subjugado; Eu te dei Minha Paz, jamais duvides; nós?” (Jesus – AVVD-
16 de novembro de 1988) 

- (Quando a Escritura diz que Satanás será acorrentado (Ap 20, 2), 
penso que será quando toda a humanidade recitar o Santo Terço, todo o 
globo. Quando esse dia chegar, Satanás será subjugado e esmagado pela 
“corrente” do Terço.) (Vassula – AVVD-16 de novembro de 1988) 

4. ...“Eu sou; fico sempre feliz quando vejo que te esforças para 
agradar-Me, revivendo os Mistérios enquanto rezas o Terço; filha 
abençoada, ensina também os outros a rezarem o Santo Terço mais 
lentamente; de nada serve rezar rapidamente e apenas com teus 
lábios; cada oração deve brotar do coração; deveis sentir o que 
dizeis, portanto não tenhais pressa em meditar cada Mistério;” 
(Jesus – AVVD-21 de novembro de 1988) 
 
f) VITÓRIA DE MARIA E TRIUNFO DO SENHOR 
1. ...“em breve, tua Santa Mãe derrubará o trono de Satanás e 
esmagará a cabeça da Serpente; a perda de crianças e a viuvez 
imediatamente terminarão; o dragão será entregue a seu destino e 
o mundo terá um período de paz; no fim, a Mãe de toda a 
humanidade triunfará e Eu, o Senhor, teu Deus, triunfarei em cada 
nação, em cada coração e em cada raça (NR: Essa última passagem 
significa que todas as pessoas do mundo reconhecerão Jesus como o Cristo, 
O Cordeiro. Alusão a Ap 6, 15-16);” (Jesus – AVVD-09 de setembro de 1992) 

2. ...“Satanás pode soar virulento e pode parecer como se 
triunfasse sobre cada nação e que suas vitórias são gloriosas mas, 
Vassula, em breve Eu o vencerei, pois esta batalha é Minha;” (Maria 
– AVVD-02 de julho de 1992) 
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O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Jesus presenteou “A Verdadeira Vida em Deus” em seu 11º aniversário com uma 
Mensagem sobre Seu Sagrado Coração. Eis alguns trechos sobre as maravilhas do 
Seu Coração! 

1. “Eu jamais te faltarei; Meu Sagrado Coração foi-te oferecido 
para que se torne o sol de tua alma, a delícia de teu coração e a 
alegria de tua vida; 

...Meu Coração está inflamado de amor por toda a 
humanidade e, quanto mais eles avançarem lendo-Me, mais graças 
santificantes Eu derramarei sobre eles para atraí-los mais 
profundamente às chamas de Meu Coração; Eu sou infinitamente 
rico em graça e quero atraí-los a este Coração (NR: Ele apontou 
para o Seu Coração.), esse Coração que Se delicia em estar com os 
filhos e filhas dos homens; 

...Comigo estão o divino amor, a divina misericórdia, o divino 
fruto, a divina luz, a divina doçura, as divinas fontes, a divina 
riqueza enriquecendo aqueles que se aproximam de Mim 
enchendo suas reservas com Minha pureza; ansioso por salvar Meu 
povo da morte, Eu digo: Eu virei a eles com Meu Coração na Mão e 
abrirei Meu Coração como um reservatório e os mergulharei em 
Meus divinos Tesouros; 

...Eu sou a Palavra de Deus, e de Minha Boca sai uma espada 
incisiva; Eu estou aqui, e Meu Coração Se encarregará de todas as 
coisas que não são justas e as ajustará com Minha espada; 

...Meu Sagrado Coração é tão claro e puro, Ele é a Luz do 
mundo; divino e irresistível é Meu Sagrado Coração, pois Ele 
contém todas as riquezas de vossa salvação; quem recebe este 
Coração afavelmente Nos reconhecerá como três vezes Santo, com 
reverência, fidelidade e honra, e, em Minha divindade, Eu o 
conduzirei à vida eterna; 

...a fidelidade é a essência de Minha Palavra, e sou conhecido 
por ser fiel e verdadeiro; ...Meus filhos e Minhas filhas, não há 
nada que se iguale ao Meu Sagrado Coração, pois Eu sou o Alfa e o 
Ômega; e os caminhos de Meu Sagrado Coração são caminhos 
deliciosos que conduzem à intimidade tão desejada por Nós; (NR: 
Jesus falava sobre Seu Espírito.) 
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Jesus deseja restabelecer e espalhar a veneração ao Seu Coração em todo o mundo. 

...Eu vim para reviver a devoção ao Meu Sagrado Coração, 
felizes os que seguem esta devoção; o mundo está morto para o 
amor porque distanciou-se de Nós (NR: A Trindade.) e abandonou 
a Fonte da Sabedoria, ele morreu em sua aridez; eis porque Eu vim 
a ti com Meu Coração em Minha Mão para que sintas as pulsações 
de Meu Coração; 

deixarei que esta Fonte de Meu Sagrado Coração invada este 
mundo frio, dando vida por onde passar, e Minha Promessa será 
cumprida, pois Meu Espírito Santo, o Doador da Vida, governará 
esta sociedade malvada e a transformará em um povo reto, então 
a santidade e a justiça serão o seu consorte; 

agora cai em teus joelhos e louva-Me! ...o conhecimento real é 
conhecer-Nos, em Nossa Santidade Trinitária e viver em uma 
íntima união Conosco; não tenho favoritos, por isso deixa a 
devoção ao Meu Sagrado Coração ser conhecida de todos os povos; 
(NR: Jesus refere-Se não somente aos católicos, mas aos outros também.) 
(Jesus – AVVD-28 de novembro de 1996) 

2. ...“se um passante vier a te perguntar: onde é o lugar de teu 
repouso? responde-lhe dizendo: meu repouso é no Coração de 
Jesus Cristo, Aquele que está mais próximo do Coração do Pai;” 
(Jesus – AVVD-24 de abril de  2000) 
 
AS NAÇÕES E AS BEM-AVENTURANÇAS DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 

...“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, por Minha Santidade mantê-las em 
segurança em Meu Coração e assim farei;” (Jesus – AVVD-13 de junho de 
1996) 
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O IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA REVELADO POR 
JESUS 

...“hoje quero mostrar, em Meu grande Amor, o Coração de 
Minha Mãe; (NR: Senti o Coração de Jesus enternecendo-Se de amor 
quando Ele disse a palavra Mãe.) 

...não ouviste, criação, que Eu sou o Coração do Seu Coração? 
a Alma de Sua Alma, o Espírito de Seu Espírito? não ouviste que 
Nossos Dois Corações estão unidos em Um Só? considerai Meu 
Coração Redentor, considerai Seu Coração Corredentor; ...não 
percebeste como Meu Coração Se enternece e sempre favorece Seu 
Coração? como é possível a esse Coração que carregou vosso Rei 
negar qualquer coisa que Ela Me peça? 

 
O Coração de Maria também Se ofereceu por nós e pode salvar-nos, diz Jesus. 

...ó vinde! antes que as inundações do pecado vos atinjam! 
vinde a esta Arca (NR: O Coração de nossa Bendita Mãe.) que vos 
pode salvar; não sejais como vossos ancestrais nos dias de Noé que 
não ouviram; 

...vinde Àquela, tão Bendita, que revela Seu Amor Maternal a 
Seus filhos mostrando-lhes o caminho para o Céu; vinde à 
Corredentora de vosso Redentor, cujo Coração ardente de Amor 
foi também oferecido para ser trespassado por vossa causa; 

A perfeição do Coração de Maria. 
...dizei-Me, qual criatura tem um coração parecido com o 

Coração de Maria? não existe nenhum coração como o Coração de 
Maria; perfeita desde o início, Imaculada desde o nascimento e 
cheia de Graça, ultrapassando em Sua Graça as graças de Meus 
Anjos; 

...todos os momentos que Minha Santa Mãe passou na Terra 
foram um perfeito hino de amor, caridade, humildade e pureza; 
um tesouro de Meus tesouros; Eu vim nesse Santo Coração, 
imagem e semelhança de Meu Sagrado Coração, para tornar-Me o 
Homem-Deus a fim de seguir Seus passos (NR: Quando Jesus era 
criança e seguia Sua Mãe.) e, mais tarde, Ela seguir os Meus (NR: 
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Compreendi que Maria seguia Jesus em Sua Missão.); disse que Ela e 
Eu compartilhamos todo o caminho para a Cruz; 

Ao bendizermos o Coração de Maria bendizemos o de Jesus, mas ao 
recusarmos o Coração da Mãe recusamos o do Filho além da amargura que 
Lhe causamos. 

...fiéis todos! bendizei Seu Coração, pois bendizendo Seu 
Coração é a Mim que estareis bendizendo; 

...se disserdes não temos necessidade de Seu Coração, sabei 
que na verdade estais dizendo não temos necessidade do Coração 
do Senhor! 

...oh! criação! Minha Alma está em profunda consternação 
quando tantos de vós recusais Seu Coração! e Meus Anjos tremem 
pelo dia em que declararei essas pessoas culpadas! mas quanto 
àqueles que A honraram e A amaram, a Porta de Seu Coração será 
aberta para entrardes no Céu; 

...no dia em que fui concebido pelo Espírito Santo em Seu Seio 
Virginal, todos os demônios ficaram paralisados de medo, 
enquanto no Céu ao mesmo tempo uma grande multidão do 
exército celeste louvava a Deus cantando: “Glória a Deus, no mais 
alto dos Céus, e paz na Terra aos homens que Ele ama;” então, Eu 
desci do Céu ao céu, de Meu Trono ao Meu trono... 

...Meu Coração que é cheio de graça e verdade foi feito carne 
no Seio Virginal cheio de graça e verdade; e agora, Nossos Dois 
Corações unidos em Um Só conquistarão o Doloroso Flagelo, não 
pela força física nem pela força das armas mas pelo amor e pelo 
sacrifício;” (Jesus – AVVD-20 de março de 1996) 
 
OS DOIS CORAÇÕES  
Jesus fala do sofrimento que a humanidade causa a Seu Coração e ao de 
Sua Mãe.  
1. ...“ah! Vassula, são muitos os Meus mistérios e a maioria deles 
está escondida de vós; Vassula, escuta atentamente agora; cada 
profecia anunciada será cumprida e cada palavra escrita nas 
Escrituras será realizada; Vassula, quero que desenhes dois 
Corações; 
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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; 

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; Eu te lembrarei de Minha Presença; amo-te;” (Jesus- AVVD-
25 de janeiro de 1988) 

2. ...“a iniquidade desta geração é tão grande e a apostasia tão 
grave que Nossos Corações foram repetidamente trespassados por 
sua injustiça e suas flagrantes ofensas;” (Jesus – AVVD-15 de  agosto de 1988) 

Nosso coração de pedra provoca lágrimas de sangue nas imagens de Jesus e Maria.  
1. ...“vê como Minhas vestes estão manchadas de sangue? vê 
como Minhas vestes estão vermelhas, encharcadas de Meu 
Sangue? muitas coisas impuras põem-Me neste estado lastimoso... 
muitos realmente são Meus gemidos e Meu Coração está 
dilacerado pelas próprias mãos que Eu formei ...mas tão poucos 
escutam Meus gemidos, tão poucos prestam atenção às Minhas 
Lágrimas de Sangue; Meus Olhos esgotam-se com o choro; 

permito que imagens Minhas chorem para despertar vosso 
remorso e vossa dor, mas o que ouço é um breve suspiro no qual 
encontro um pequeno alívio, porém muito rapidamente permitis 
que vosso coração seja tomado pelas preocupações do mundo; 
permitis que vosso coração seja impedido de confortar-Me e de ser 
o consolador do Consolador, Aquele que vos poderia transfigurar, 
que poderia ressuscitar vossa alma, que poderia divinizar vossa 
alma... 
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outros, depois de verem as torrentes derramadas de Meus 
Olhos, permanecem insensíveis por causa de sua incredulidade; 
tendo perdido o sentido de Minhas maravilhas eles não as 
compreendem e, com frenesi, perseguem Meus sinais; seus 
pecados sufocaram seu coração e daí para a frente seu coração 
volteia atrás das coisas mundanas, sem realizar o quanto sua alma 
está sendo enganada pelo Maligno; 

...vós Me vedes encharcado em Meu Sangue, no entanto dais 
descanso aos vossos olhos; oh!...até quando não ouvireis vosso 
Deus gemendo?” (Jesus – AVVD-02 de junho de 1994) 

2. ...“não vivais apenas de palavras, praticai e vivei toda palavra 
que vos é dada nos Evangelhos; ...não tenhais medo de ninguém 
que zombe ou recuse acreditar nas Maravilhas que hoje Deus vos 
dá, pois Eu vos digo: se alguém vos reduzir ao silêncio, as pedras 
gritarão muito mais (NR: Imagens de Jesus e de Maria que derramam 
Lágrimas de Sangue são uma Manifestação Divina quando os homens 
tentam sufocar o Espírito Santo). (Lc 19, 40); só Deus pode dar-vos Paz 
e Felicidade; rezo por vós sem cessar, para que o coração de pedra 
desta geração possa voltar-se para Deus...” (Maria – AVVD-13 de junho de 
1991) 

 
“Se eles se calarem, as pedras gritarão” 

(Lc 19, 40) 
 

Os Dois Corações ensinam o caminho da salvação. 
1. ...“com grande Amor e Ternura, Nossos Dois Corações, nestes 
últimos dias, tem-vos ensinado, outra vez, que a oração, o amor e 
a humildade são as CHAVES para vossa salvação, mas quantos de 
vós, realmente, penetrastes nesta Verdade? vosso coração é a 
porta pela qual posso entrar para curar-vos e guiar-vos em Meu 
Caminho;” (Jesus – AVVD-14 de setembro de 1992) 

2. ...“consagrai-vos ao Meu Sagrado Coração e ao Imaculado 
Coração de vossa Bendita Mãe, para que Eu possa fazer de vossos 
corações, Meu Jardim, Meu Lugar de Repouso e Meu Palácio;” (Jesus 
– AVVD-05 de maio de 1992) 
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3. ...“coloca Nossos Dois Sagrados Corações como um Selo em 
teu coração; o Sagrado Coração de vossa Mãe será vossa defesa e o 
Meu Sagrado Coração, vossa Morada;” (Jesus – AVVD-02 de agosto de 1991) 

“No fim, Nossos Corações triunfarão;” 
(Maria – AVVD-20 de março de 1989) 
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O tema de “A Verdadeira Vida em Deus” é o AMOR. Não poderia ser diferente,“DEUS É 
AMOR!” O discípulo amado afirma-o (1Jo 4, 7-21) e Paulo ensina a como agir no amor (1Cor, 
13, 4-8). Deus também chama essas Mensagens de “Hino de Amor”, “Odes de Amor” e 
“Minhas Odes”, pois Ele derrama todo Seu AMOR sobre nós por meio delas. 
Consequentemente, se queremos viver uma verdadeira vida em Deus, o AMOR deve ser o 
tema de nossas vidas. 

 
 

DEUS É AMOR! “A VERDADEIRA VIDA EM DEUS” É 
AMOR! 

 

O MAIOR MANDAMENTO DE TODOS É O AMOR! 

VIVAMOS O AMOR! 
 

“Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus e todo aquele que ama 
nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque 
Deus é Amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: Deus enviou o seu Filho 
único ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor: não fomos nós que 
amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de 
expiação pelos nossos pecados. 

Caríssimos, se Deus assim nos amou, devemos, nós também, amar-
nos uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos 
uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu Amor em nós é levado à 
perfeição. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós: ele nos 
deu o seu Espírito. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o 
seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho 
de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos reconhecido o 
amor de Deus por nós, e nele acreditamos. Deus é amor: aquele que 
permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. 

Nisto consiste a perfeição do amor em nós: que tenhamos plena confiança no 
dia do Julgamento porque tal como ele é também somos nós neste mundo. Não 
há temor no amor; ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o 
temor implica um castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Quanto 
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à nós, amemos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser: “Amo a 
Deus”, mas odiar o seu irmão, é um mentiroso: pois quem não ama seu irmão, 
a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. E este é o mandamento 
que dele recebemos: aquele que ama a Deus ame também o seu irmão.” 

 
Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e todo o que ama ao que gerou 
ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus: 
quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de 

Deus: observar os seus mandamentos, pois todo o que nasceu de Deus vence o 
mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo: a nossa fé.” 

(1Jo 4, 7-21; 5 1-5) 
“O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se 

incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio 
interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas 
se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

O amor jamais passará.” 
(1Cor, 13, 4-8) 

 

 

Terminamos transcrevendo alguns extratos de Mensagens que nos ensinam a amar. 
 

1. ...“a Paz esteja contigo; estou encantado em te ouvir; tudo o 
que necessito é amor, amor, amor; o amor pode tudo; portanto 
ama-Me e continua a crescer em Meu Amor, então nenhum ponto 
obscuro permanecerá em ti; o Amor apagará tuas manchas e 
imperfeições; o Amor cura, repara; o Amor produz bons frutos, 
frutos que duram... não ouviste, Minha filha, que todo aquele que 
Me ama é um dos Meus e Me conhece? não ouviste que no Dia do 
Julgamento sereis julgados de acordo com a medida de vosso 
amor? 

tu solicitas filha: 
“dizei-nos o que mais temos necessidade de mudar:” 

“Eu preciso de amor fiel, pois o amor fiel é o que Me agrada;” 
(Jesus – AVVD-16 de junho de 1995) 

 
“servi e não espereis ser servidos 

para que Meu Pai no Céu vos designe um lugar em sua Tenda;” 
(Jesus – AVVD-20 de julho de 1992) 
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“Aquele que diz que está na luz mas odeia o seu irmão,  

está nas trevas até agora;” 
(1Jo 2, 9) 

“reconciliai-vos com vosso irmão, 

reconciliai-vos com Deus; fazei as pazes com Deus,  

bem-amados: lembrai-vos de Nossa Presença;”  

(Maria – AVVD-22 de abril de 1990) 

 

2. “Eu sou um Deus cheio de piedade e Meu Coração pode ser tocado; 
vem e aprende: 

- pela manhã, semeia tua semente de amor; 
- ao meio dia, semeia tua semente de paz; 

- à noite, semeia tua semente de reconciliação; 
- então, vai ceifar tua colheita e oferece-a a Mim, teu Pai no Céu, 

 

e Eu te direi: 
- em tua benevolência, Minha filha, obtiveste tua recompensa no 

Céu; 
 

do alto, chamo todos vós: 
vinde! vinde fazer as pazes Comigo, vosso Deus, e tereis Minhas 

Bênçãos;  
voltai para Mim e vivereis para sempre;” 

(Deus Pai – AVVD-18 de junho de 1994) 
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“A Verdadeira Vida em Deus” tem grande quantidade de orações em sua maioria ditadas 
por Jesus, algumas ensinadas por Maria, outras feitas por Vassula, seu Anjo da Guarda, São 
Miguel etc. Há consagrações, preces nas mais variadas intenções, o Rosário, o Terço Bizantino 
e a Via Sacra com meditações tiradas das Mensagens. 

 
“Vassula, todas as Minhas Mensagens são orações;  

lê e escreve Romanos 8, 26-27” 
 

“Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza. Pois, não sabemos o que pedir como 
convém; mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, 
e aquele que perscruta os corações sabe qual o desejo do Espírito; pois, é  

segundo Deus que ele intercede pelos santos.” 
(Jesus – AVVD-28 de setembro de 1990) 

 

 

IV - ORAÇÕES 

 
“filha, tua voz pode ir tão longe quanto o Céu e até Meu Trono, portanto clama por 

Mim e, como um relâmpago nas nuvens, Eu responderei: “aqui estamos, Nós 
ouviremos tua prece;”  

(Jesus – AVVD-06 de junho d e 1991) 

 

A) O QUE PRECISAMOS APRENDER ANTES DE REZAR 
a) O SENHOR E A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO 

...“tenho-vos pedido reparações, arrependimento, vigília de 
orações; tenho-vos pedido incenso, incenso de vosso coração, oh! 
se apenas soubésseis como são poderosas e quão esplendorosas 
vossas orações podem ser se vierem de vosso coração! vossas 
orações podem destruir todo o império do mal neste mundo, 
podem desenraizar o mal e quebrar os dez chifres (NR: Dez 
blasfêmias contra os Dez Mandamentos.) que agora devoram a Terra 
juntamente com Meus filhos; vossas orações podem vencer as 
forças do mal, embora essas forças sejam poderosas, vosso incenso 
(NR: Orações do coração.) pode purificar este mundo; digo-vos, não 
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vos deis repouso algum para não serdes provados; vigiai como 
nunca antes;” (Yahweh – AVVD-13 de abril de 1994 ) 

b) RECOMENDAÇÕES DE JESUS  
1. ...“a Paz esteja contigo; sou Eu, Jesus; não deixes nunca de 
Me chamar; não deixes nunca de rezar, dou-te Minha Paz e Meu 
Amor; filha? não tens nada para dizer?” (Jesus – AVVD-23 de maio de 1990) 

2. ...“tem como teu pão quotidiano: orações; que elas encham 
tua boca, gosto de ouvi-las; Eu sou o Pão de tua vida;” (Jesus – AVVD-
10 de julho de 1994) 

3. ...“pedirei a todos vós para aprenderdes 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;” (Jesus – AVVD-16 de dezembro de 
1988) 

4. ...“glorifica-Me amando-Me; vem e adora-Me em silêncio, olha 
para Mim em silêncio; ama-Me em silêncio;” (Jesus – AVVD-05 de junho de 
1989)... 
 
5. “as orações incessantes mantêm o demônio longe e vossas 
almas perto de Mim;” (Jesus – AVVD-19 de janeiro de 1990) 
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6. ...“esforça-te para ouvir-Me e agradar-Me rezando o Santo 
Terço; sente os Mistérios, enxerga-os através dos olhos de tua 
Santa Mãe;” (Jesus – AVVD-04 de junho de 1988) 

7. ...“faze tuas pazes Comigo; faze tuas pazes Comigo; pede-Me 
todos os dias: “Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade 
de mim, pecador;” (Terço Bizantino, pág. 91 deste livreto) (Jesus – AVVD-18 
de janeiro de 1990 ) 

 
c) ALGUMAS DAS INTENÇÕES PEDIDAS POR JESUS  

...“desejo que rezeis: 
- pela Paz, pela Unidade e por um maior amor entre vós; 
- pela unidade, a Unidade de Meu Corpo; 
- pelo Papa e pelo Patriarca; 
- por todos os padres; 
- para que as ovelhas que não estão sob a liderança do Papa 

voltem para de Pedro e reconciliem-se; 
- para que haja um só Rebanho sob um só Pastor; 
- para que possais louvar-Me ao redor de um só sacrário; 
- uni-vos, bem-amados, e sede um, como o Pai e Eu somos 

Um e o Mesmo;” 
(Jesus – AVVD-17 de janeiro de 1989) 

...“peço para rezardes” 
- diariamente pela Minha Segunda Vinda, que é o Segundo 

Pentecostes; 
- pela conversão das almas e para que se possam converter 

antes de Minha Vinda;” (Jesus – AVVD-22 de abril de 1990) 
 
d) PRINCÍPIOS DE JESUS PARA ALCANÇARMOS A VIDA 

ETERNA  
...“Vinde, Meus filhinhos, e escutai: quem dentre vós se delicia 

na Vida Eterna? 
1. Colocai, então, Nossos Dois Sagrados Corações como um Selo 
em vosso coração; o Sagrado Coração de vossa Mãe será vossa 
defesa e o Meu Sagrado Coração, vossa Morada; 
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2. adorai-Me no esplendor de Minha Santidade; 
3. sede constantes em vossas orações; Satanás será acorrentado 
pelo Terço;  
4. sede constantes em vossas confissões para poderdes vir 
receber-Me na Santa Eucaristia tão frequentemente quanto 
puderdes; 

5. jejuai a pão e água dois dias por semana para fazerdes 
reparações e sacrifícios; 
6. não olheis para a direita ou para a esquerda, olhai para a vossa 
frente onde Eu Estou; aonde quer que Eu vá, vós ireis; onde quer 
que Eu viva, vós vivereis;  
7. Minha Palavra deve ser tomada como vosso alimento diário, 
ela é vosso Pão Celeste, é vossa Vida; 
8. vinde frequentemente a Mim; 
9. consagrai-vos ao Meu Sagrado Coração, e Eu soprarei em vós 
e vos farei Meus para espalhardes Minha Palavra pelos quatro 
cantos desta Terra; 
10. lembrai-vos de que os vossos pensamentos sejam os Meus 
Pensamentos; que vossos desejos sejam os Meus Desejos; 
11. imitai-Me; 
12. honrai o Aposento em que fui concebido (NR: O Coração de 
Maria); 
13. bendizei-Me e amai-Me;” (Jesus – AVVD-02 de agosto de 1991) 
 
 
B) ORAÇÕES 
B1)  ORAÇÕES DIÁRIAS 
 

“Eu sou; ensina Meus filhos a rezarem as orações que te dei;” 
(Jesus – AVVD-25 de julho de 

1988) 
 

“tens rezado aquelas orações que Ele te pediu que rezasses 
antes de escreveres?” 

(Maria – AVVD-29 de janeiro de 1988 ) 

 

Três orações para serem feitas todos os dias e quando tivermos algo importante. 
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1. Novena de Confiança no Sagrado Coração 
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. (Jesus – AVVD-
04 de maio de 1988) 
 
2. Lembrai-Vos - Oração composta por São Bernardo 
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. (Jesus – AVVD-
04 de maio de 1988) 

3. Oração a São Miguel Arcanjo 
...“se a criação de Deus apenas soubesse como esta oração combate o mal, eles 
recitariam-na diariamente”... (São Miguel Arcanjo – AVVD-29 de setembro de 1988) 

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. (Jesus – AVVD-04 de maio de 1988) 
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Mais algumas orações para todos os dias. 
Oração de entrega à Santíssima Trindade 
Senhor dos Céus, santificai minha alma, Vossa morada, a fim de 
que Vós, meu Rei, sejais glorificado. Coroai minha alma com 
santidade para que em Vossa Divindade eu me torne herdeira de 
Vosso Reino e de Vossa Glória. Prometo entregar minha vida por 
meus irmãos e minhas irmãs, e fazer parte de Vosso Plano de 
Salvação. Criador, sou vossa, Jesus Cristo, sou vossa; Espírito 
Santo, sou vossa. Amém. (Jesus – AVVD-10 de julho de 1994) 

Ao despertar e milhares de vezes durante o dia, Jesus pede 
para dizermos: 
Meu Senhor, eu Vos amo. (Jesus – AVVD-05 de maio de 1987) 

Antes de dormir 
Jesus, repousai em mim e eu em Vós, unidos, ligados. Amém. (Jesus 
– AVVD-08 de dezembro de 1991) 

 
B2) ORAÇÕES DIRIGIDAS: 
AO PAI 
Oração de adoração 
Pai de Misericórdia, em adoração, estou aos Vossos Pés, em Vós 
espero e creio, amo-Vos infinitamente. Amém. (Maria – AVVD-07 de maio 
de 1988) 

Consagração a Deus Pai 
Pai, consagro-me corpo e alma a Vosso serviço para que Vossos 
Olhos e Vosso Coração jamais me deixem. Estabelecei Vosso 
Trono Real em mim e dai-me Vossas ordens, fazei-me progredir 
na pureza de coração para cumprir tudo aquilo que me destes. 
Amém. (Jesus – AVVD-17 de dezembro de 1992) 

 
Orações de oferecimento  
1. Pai, ó Abba! Ofereço-Vos minha vontade, ofereço-Vos minha 
vida. Entrego-me, Pai Justo, e se for de Vossa Vontade tornai-me 
digna para que possais fazer uso inteiramente de mim; fazei-me 
uma vítima de Vossos ardentes desejos, fazei conforme deseja o 
Vosso Coração. Amém. (Jesus – AVVD-25 de janeiro de 1988) 
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2. Deus Todo-Poderoso, ensinai Vossos Caminhos à Vossa 
serva, ensinai-me humildade, paciência e amor, guiai-me em 
Vosso Caminho de Justiça e Virtudes, entrego-me a Vós 
oferecendo-Vos minha vontade, perdoai meus pecados, renovai-
me, tornai-me digna para que possais fazer uso inteiramente de 
mim. Amém. (Maria – AVVD-24 de março de 1988) 

3. Pai, tomai tudo o que tenho. Amém. (Jesus – AVVD-18 de dezembro de 
1990) 
 
Para fortalecimento da fé 
Pai, tudo o que agora Vos peço é fortalecerdes minha fé. Amém. (Jesus 
– AVVD-27 de novembro de 1992) 

 
 
Orações de intercessão 
1. Pelas almas, especialmente a dos jovens 
Ó Pai, tende compaixão de vossos filhos, especialmente dos 
jovens; tomai essas almas e colocai-as debaixo de Vossas asas, 
resgatai-as do Maligno, redimi-as da Letargia que as rodeia, 
enchei-as com Vosso Santo Espírito de Verdade e conduzi-as à 
Vossa Luz para todo o sempre. Amém. (Jesus – AVVD-30 de janeiro 
de 1989) 
 

2. Pelos perseguidores e pela paz 
Pai, que a paz seja o objeto de sua discussão, perdoai sua falta de 
sinceridade. Pai, não fiqueis à parte se me perseguirem; vinde, vinde 
em minha defesa, (NR: Para defender Sua Palavra não a mim.) ficai a 
meu lado, iluminai-os e ensinai-os, deixai-os ver seus erros, Vós sois 
Justo, brilhai, porém, sobre eles para que Vos louvem e digam: 
Grande é nosso Deus Altíssimo que deseja ver Seus filhos em Paz, 
louvado seja o Senhor que desce para nos unir, louvado seja o 
Senhor que vem anunciar Suas Obras de hoje. Amém. (Jesus – AVVD-11 
de dezembro de 1987) 
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3. Pela conversão das nações 
Pai todo Misericordioso, que aqueles que ouvem e ouvem 
novamente, contudo jamais compreendem, escutem desta vez a 
Vossa Voz e compreendam que sois Vós o Santo dos Santos; abri os 
olhos daqueles que veem e veem, contudo jamais percebem para 
que desta vez vejam 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 peço-Vos todas essas 
coisas, Pai Justo, para que todas as nações se convertam e sejam 
curadas pelas Chagas de Vosso Filho Bem-Amado, Jesus Cristo. 
Amém. (Maria – AVVD-15 de maio de 1990) 

4. Por nossa geração 
Terno Pai, não lanceis Vossa ira sobre esta geração, para que ela 
não pereça completamente; Não lanceis aflição e angústia sobre 
Vosso rebanho, Visto que as águas secarão e a natureza definhará; 
Tudo sucumbirá à Vossa ira, sem deixar vestígios; O calor de Vosso 
Sopro incendiará a terra, transformando-a numa desolação! Desde 
o horizonte um astro será visto; A noite será devastada 
e cinzas cairão como a neve no inverno, Cobrindo Vosso povo como 
sombras; Tende Misericórdia de Nós, Deus, e não nos julgueis 
severamente; Lembrai-Vos dos corações que se alegram em Vós e 
Vós neles! Lembrai-Vos de Vossos fiéis e não deixeis que Vossa Mão 
caia com força sobre nós, Mas, antes, em Vossa Misericórdia, 
erguei-nos e ponde Vossos preceitos em cada coração. Amém.  (Jesus 
– AVVD-28 de novembro de 2009) 

 
5. Pela Rússia 
Ó Deus, fazei-a seguir-Vos, ó Senhor, salvai sua alma e ressuscitai-
a como ressuscitastes Lázaro; embelezai Vossa filha, tão amada 
aos Vossos Olhos, e colocai-a em Vosso Divino Coração para que 
sua imagem reflita Vossa Divindade; ressuscitai-a para que ela 
caminhe ao Vosso lado, exibi-a perto de Vós e libertai-a de seu 
cativeiro, desposai-a e fazei-a inteiramente Vossa. Amém. (Jesus – 
AVVD-08 de julho de 1990) 
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Pela unidade entre os cristãos 
1. Pai de Misericórdia, uni vossas ovelhas, juntai-as novamente; 
que elas percebam sua aridez; perdoai-as, moldai-as naquilo que 
desejais que elas sejam, recordai-lhes Vossos caminhos; que toda 
Glória esteja em Vosso Santo Nome para todo o sempre. Amém. 
(Jesus – AVVD-07 de julho de 1987) 

2. Pai, venho pedir-Vos para inspirardes Vossas ovelhas, 
iluminai-as para que encontrem Paz e Amor na Unidade. Amém. 
(Jesus – AVVD-20 de maio de 1987) 

3. Pai, que possamos estar unidos numa só Fé e num só Batismo sob 
Vosso Santo Nome; que possamos ser um em Vós como Vós, Jesus, sois um 
com nosso Pai; conservai-nos sob Vosso Nome o qual nos destes. Amém. 
(Vassula – AVVD-19 de abril de 1988) 
 
Para a realização da glória de Deus 
1. Que o Senhor Todo Poderoso seja Bendito, que Seu Reino 
impere em eterna Glória, que Seu Santo Nome seja Glorificado, 
que Sua Palavra penetre e permaneça em cada coração. Amém. 
(Jesus – AVVD-26 de março de 1987) 

2. Pai Amado, aumentai minha fé, meu amor, minha esperança 
para que eu possa novamente glorificar Vosso Santo Nome. 
Amém. (Jesus – AVVD-25 de janeiro de 1988) 

3. Pai, embora a noite ainda cubra esta Terra, sei que acima de 
mim, Yahweh, que vê Seus filhos nas trevas, terá piedade deles; 
com Poder e Glória, Ele descerá para dissipar esta noite 
ameaçadora em um dia brilhante; a Paz e o Amor nos encherão, e 
nossa alma ficará cheia de Sua Luz; Eu Sou estará de volta, Eu Sou 
regressará, Eu Sou estará conosco, Glória ao Altíssimo! Amém. 
(Jesus – AVVD-04 de março de 1991) 
 
A JESUS  
Nosso Senhor pede a Vassula que nos ensine a rezar o Terço Bizantino e diz: 
...“se alguém rezar este Terço para Mim, o Céu se abrirá para ele e 
Minha Misericórdia o salvará;” (Jesus – AVVD-18 de janeiro de 1990) 
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Terço Bizantino 
- Fazer o sinal da Cruz. 
- Nas contas ou nós de lã rezar: “Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, 
tende piedade de mim, pecador!” 
- Nas contas de madeira, vidro ou metal suplicar: “Santíssima Mãe de Deus, 
salvai-nos!” 
 
Terço de tradição bizantina conhecido como “corda ou cordão de oração” é 
chamado de “komboskini” pelos gregos e de “chotki” pelos russos. 
Desenvolvido nos mosteiros de rito oriental costuma ser rezado de pé (que 
para eles significa reverência) com inclinações, prostrações e o sinal da cruz. 
Existe em diversos tamanhos: 33, 50, 100 ou 300 contas e cores com 
significados diferentes: branca, dourada ou prateada (ressurreição), verde 
(esperança), azul (Mãe de Deus), vermelha (Mártires e Santa Cruz), roxa 
(arrependimento) e preta (lamentação dos pecados). Nos terços maiores 
junto da cruz há uma franja para enxugar lágrimas. 
 
Oração de arrependimento 
Meu Jesus, sois meu único Amor em meu coração, minha única 
Esperança em minha vida, minha única Luz em minha alma, por 
esta razão, permanecei comigo, ó Cristo; minha culpa me oprime, 
estou arrependida por ter pecado, vinde libertar-me de todos meus 
pecados; não prolongueis Vosso silêncio, vinde renovar-me, 
estimulai-me com Vossa Sabedoria e deixai Vosso Espírito Santo 
ser Meu Soberano. Amém. (Jesus – AVVD-26 de maio de 1994) 

 
Oração de arrependimento e libertação necessária para nossos tempos 
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 à Vossa 
Santidade. Suplico-Vos, Senhor, que me liberteis de todo o mal. 
Vinde, Jesus, agora, vinde habitar em meu coração. Perdoai-me, 
Senhor, e permiti-me descansar em Vós, porque sois meu Escudo, 
meu Redentor e minha Luz, e em Vós confio. A partir de hoje, 
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Senhor, eu Vos bendirei 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 tornar um 
prisioneiro, livrai-me das perturbações e subjugai meu inimigo, o 
Demônio. Vinde depressa em meu socorro, ó Salvador! Amém. (Jesus 
– AVVD-13 de novembro de 2006) 

O Espírito pede para fazermos sempre este voto de fidelidade a Jesus  

Jesus, nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, 
nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem a altura nem 
a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá jamais 
separar-me de Vós. Prometo permanecer-Vos fiel, eis meu voto 
solene; ajudai-me a ser fiel a esse voto para todo o sempre. Amém. 
(AVVD-17 de setembro de 1992 - Rm 8, 38) 

 
Oração antes da Comunhão 
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. (Jesus – AVVD-29 de novembro de 1989) 
 

Orações de intercessão 
1. A Jesus Caminho, Verdade e Vida 
Senhor Jesus Cristo, enviai-me Vossa Luz para libertar-me de 
todos os pecados; mostrai-me Vosso Caminho, a estrada que devo 
seguir; aqui estou como uma criança que precisa de abrigo nos 
braços de sua mãe; guiai meus passos para a Verdade; vós sois a 
Verdade; concedei-me Vossas Bênçãos para recuperar-me, curai-
me com Vosso Amor e Carinho, ouvi meu suspiro, ó Senhor, e saciai 
minha alma conduzindo-a para as águas da Vida. Amém. (Jesus – 
AVVD-05 de outubro de 2008) 

2. Pelos irmãos 
Senhor, eu sou Vossa, por Vosso Amor Redentor salvai-me e salvai 
também meus irmãos. Amém. (Jesus – AVVD-11 de junho de 1993) 
 
3. Por aqueles que não sabem amar Jesus 
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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. (Jesus – AVVD-08 de 
agosto de 1993) 

4. Pela unificação da data da Páscoa 
Jesus, que Vossa Santa Face nos sorria e reviveremos. Nossa 
divisão devora-nos como fogo; uma vez que somente Vós realizais 
maravilhas, reuni-nos, e que os homens renunciem à sua loucura; 
Vosso Plano é unir-nos, unificando a data da Páscoa levando-nos 
assim à reconciliação, eu peço Vosso Divino Auxílio. Amém. (Vassula 
– AVVD-20 de janeiro de 1992) 
 

5. Pelo Regresso de Jesus 
Vinde Senhor! Voltai para nós, ouvi nossos tristes gritos deste 
deserto; senti nossa sede e tende Misericórdia de nós, voltai para 
nós, vinde e destruí toda maldade substituindo-a por Amor. 
Amém. (Jesus – AVVD-10 de outubro de 1988) 
 
Para glorificação do Nome de Jesus 
Jesus, meu Senhor, bendito seja o Vosso Nome; que Vosso Santo Nome 
permaneça na Glória para todo o sempre. Amém. (Vassula – AVVD-02 de agosto 
de 1991) 
 
Orações de oferecimento ao Sagrado Coração de Jesus  
1. Ó Sagrado Coração de Jesus, Meu Senhor que eu adoro, 
ofereço-Vos minha vontade, fazei-me instrumento de Vossa Paz e 
de Vosso Amor, fazei-me vítima de Vossos Ardentes Desejos e de 
Vosso Sagrado Coração. Amém. (Jesus – AVVD-15 de junho de 1989) 

2. Jesus anseia ouvir esta oração de cada um de nós. 
Senhor, tomai minha alma e meu coração e colocai-os no meio de Vosso 
Sagrado Coração. (Vassula – AVVD-19 de setembro de 1990) 
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Súplica ao Sagrado Coração de Jesus 
Ó Sagrado Coração de Jesus, restaurai minha alma, escondei meu 
coração em Vosso Sagrado Coração para que eu possa viver. 
Amém. (Jesus – AVVD-15 de julho de 1989) 
 
Consagração ao Sagrado Coração de Jesus 
Jesus assinalará a fronte daqueles que com sinceridade se consagrarem ao Seu 
Coração. 

“Eu sou teu Rei e estou aqui para marcar uma Cruz na fronte 
de todos aqueles que são sinceros e que verdadeiramente Me 
amam; deveis repetir Comigo a consagração ao Meu Sagrado 
Coração (NR: Ditada pelo Sagrado Coração, em 26 de janeiro de 1992.) e 
enquanto a recitais Eu, com Meu Dedo, vos marcarei com Meu 
Sinal; Minha Cruz será o Sinal entre vós e Mim; e Eu vos amarei de 
todo Meu Coração, vos guardarei e perfumarei com Meu Perfume;” 
(Jesus – AVVD-05 de maio de 1992) 
 
Sagrado Coração de Jesus, vinde invadir-me completamente para 
que meus motivos sejam Vossos Motivos, meus desejos sejam 
Vossos Desejos, minhas palavras sejam Vossas Palavras, meus 
pensamentos sejam Vossos Pensamentos, então, deixai-me 
penetrar no mais profundo de Vosso Sagrado Coração; aniquilai-
me completamente. Eu, (dizer o nome) 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, (dizer o nome), 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-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, fazei com 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 
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do Vosso ardente Amor; tudo o que eu fizer de agora em diante seja 
feito apenas por Vossos Interesses e Vossa Glória e nada por mim.  
Eu, (dizer no nome), consagro-Vos 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 diante 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 e 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, (dizer o nome) voluntariamente submeto minha vontade à Vossa 
Vontade agora e para sempre. Amém. (Jesus – AVVD-26 de janeiro de 1992) 

 
AO ESPÍRITO SANTO  
Invocação 
Senhor, inundai-Me com Vosso Espírito Santo; vinde invadir-me com Vosso 
Espírito Santo para que o inimigo não encontre espaço dentro de mim; que 
Vosso Espírito Santo desça às profundezas de minha alma para irrigá-la e 
cumulá-la de riquezas, dessas riquezas que não são do mundo. Bendito seja 
Deus. (Vassula – AVVD-03 de maio de 1991) 

Oração para apressar a vinda do Espírito sobre nós. 
Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do 
Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amém. 
(Jesus – AVVD-26 de outubro de 1989) 
 
Por um segundo Pentecostes, renovação dos seres humanos 
e da Terra 
Senhor! Afastai todos nós e rapidamente do caminho da ilusão; que possamos 
ser um, unidos, e viver santamente como vossos anjos no céu, como todas as 
almas que vivem no céu e indivisos em Vosso Amor; que possamos também 
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partilhar como eles Vosso amor na unidade para que a Terra seja um reflexo 
do Céu; que Vosso Reino venha e renove a Terra com coisas novas, que Vosso 
Espírito Santo venha depressa neste segundo Pentecostes para renovar-nos 
com um novo espírito de amor e transfigurar-nos todos em seres divinos! 
Maranatha! (Vassula – AVVD-22 de abril de 1990) 
 
À VIRGEM MARIA 
Oração de reparação 
Ó Santa Mãe, eu repararei pelas ofensas ditas contra Vosso 
Imaculado Coração, aceitando tornar-me uma vítima de amor 
pelo Amor. Amém. (Jesus – AVVD-25 de janeiro de 1988) 

 
Pedido de intercessão a Maria junto a Deus 
Concedei, ó Mãe Celeste, a Graça de Deus sobre todos nós, tão indignos, para 
sermos capazes de pedir sinceramente a Deus perdão pelos nossos pecados 
e os pecados dos outros. Concedei-nos o inestimável tesouro da amizade 
íntima com Deus, e o mais nobre tesouro da divindade que é a proximidade 
de Deus: Deus oferecendo Seu Coração a todos nós. Amém. (Vassula – AVVD-25 
de abril de 1999) 

Oferecimento dos pecadores a Maria 
Ó Virgem Real, inseparavelmente unida ao Coração de Jesus, ofereço-Vos 
todos os pecadores do mundo que ofendem Vosso Filho no Santíssimo 
Sacramento; possam, aqueles que O atacam, ser perdoados por Deus por 
meio de Vossa Inocência, de Vossa Bem-Aventurança e de Vosso Doce 
Coração que se tornou o Mais Santo Sacrário de Deus. Amém. (Vassula – 
AVVD-09 de abril de 1998) 

 
AOS DOIS CORAÇÕES  
Consagração pessoal, da família e do país 
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 será num futuro próximo; por isso 
vimos humildemente consagrar nossas famílias, nosso país e a nós 
mesmos aos Vossos Dois Sagrados Corações. Acreditamos que ao 
Vos consagrar nosso país não mais será levantada espada de 
nação contra nação e não mais haverá treinamento para a guerra. 
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Acreditamos que ao consagrar nosso país aos Vossos Dois 
Amorosos Corações, todo orgulho e arrogância humanos, toda 
impiedade e endurecimento de coração serão apagados, 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 até nós para curar nossas 
profundas chagas 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. (Jesus – AVVD-21 de setembro de 1993) 
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VOCÊ JÁ SE DECIDIU SOBRE O CONVITE? 
 

Ninguém está obrigado a acreditar que Jesus fala com Vassula. Faça seu 
próprio discernimento! Peça a ajuda do Espírito Santo, leia o livro e escolha! 

Lembre-se de substituir o nome de Vassula pelo seu quando ler as 
Mensagens e terá sua própria experiência com o Senhor. Leia com fé! Não com 
fé em Vassula, não com fé na autenticidade da experiência dela, mas com fé 
em Jesus que deseja compartilhar-Se e a Seu amor por você e com você. Não 
quer saber o que Ele deseja lhe dizer? Decida-se! Leia as Mensagens e 
compreenderá a felicidade que está reservada para você! Comece a viver uma 
“Verdadeira Vida em Deus”! 

Não se preocupe caso não seja religioso ou católico romano. Vassula 
também não é. Este livro é para todos, para todos a quem o Senhor conduz a lê-
lo. Não importa quem você é ou se O conhece. As Mensagens o ajudarão a 
conhecê-Lo ou a conhecê-Lo melhor. De qualquer modo Jesus sabe quem você 
é, ama você e já o guiou até aqui ao menos para que leia as Mensagens! 

Aceite Seu convite e seja feliz! Coragem! Estamos rezando por você! 
 

A Verdadeira Vida em Deus - Brasil. 
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Marina Helena Pimentel Hodgkin 

 
EDUCADORA, MUSICISTA, TRADUTORA E EVANGELIZADORA. 
Foi a ampla formação intelectual e devoção ao Amor de Deus, que levou 
Marina Helena Pimentel Hodgkin, autora deste livro que você tem em mãos, 
a fazer este convite para conhecer as revelações contidas em A Verdadeira 
Vida em Deus. “Marina era um instrumento dócil nas mãos de Espírito, O 
Qual usou de sua liberdade ofertada, seu zelo e sua cultura para fazer chegar 
às mãos de todos nós brasileiros a tradução do Livro Único que contém as 
Mensagens de Jesus dadas à Vassula Rydén no período de 1986 a 2003”, 
escreve Pe. Geraldo Simeão de Souza Cordeiro no texto de apresentação da 
obra. 

Que esta leitura o(a) conduza, caríssimo(a) leitor(a), aos mesmos 
caminhos que Marina percorreu para que você também seja alimentado(a) no 
manancial em que ela nutriu a alma. E que isto também o(a) leve aos braços 
de Deus onde eternamente Marina descansa.
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