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Eu, teu pai, Eu, teu esposo; Eu, tua morada;  
Eu, teu alimento, Eu, tua raiz, Eu, teu fundamento. 

O que desejares, serei. 
Nada te faltará. Trabalharei por ti. 

Pois vim para servir, não para ser servido. 
Serei teu amigo e anfitrião, 

teu guia e teu irmão, 
tua irmã e tua mãe. Serei tudo. 
Basta que sejas íntimo de Mim! 

Por ti serei pobre; por ti, errante, 
ficarei na Cruz por ti, 

no túmulo por ti. 
No alto, suplico ao Pai por ti. 

Na terra, tornei-me teu intercessor junto ao Pai, 

por ti. 
És tudo para Mim, 

Irmão, co-herdeiro, amigo e companheiro. 
O que mais queres? 



 

 

 

 

 

 

Jesus diz: “sem Mim viverás como o mundo; Comigo  

viverás como no Céu; sem Mim teus traços se tornarão 

os do mundo; mas Comigo teus traços serão os Meus; 

permanece em Mim; enraizada em Mim, jamais 

negligencies teu dom, coloca-Me em primeiro lugar e 

concede-Me teu tempo;”  (AVVD-20 de maio de 1994) 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Verdadeira Vida em Deus é, em primeiro lugar, ansiar 

por encontrar Deus e conhecê-lo como Ele realmente é. É se 

abrir e ter uma relação especial e íntima com Ele. Sem essa 

intimidade, não podemos nos aproximar de Deus. Ele estará 

sempre distante, bem longe, em algum lugar "lá em cima" e, 

a essa distância, não podemos amá-Lo. O que Deus nos pede 

hoje é um diálogo com Ele, uma conversa simples, de 

coração para coração, incluindo-O em nossa vida diária, 

tratando-O como nosso melhor amigo, sem nunca esquecer, 

contudo, que Ele é Santo. 
 

A Verdadeira Vida em Deus é aprender a rezar sem 

cessar. Rezar sem cessar é viver em perfeita união com Deus 

e em Deus, vivendo assim, diariamente, o "nós" que Jesus 

nos ensinou. É aprender a ter essa conversa com Deus de 

coração para coração. 

 

Estar em constante oração é o primeiro mandamento, 

pois desejar estar sempre com Ele é o fruto do nosso amor a 

Deus. Esse amor vai transbordar dos nossos corações para o 

coração do nosso próximo, amando-o - o que é o segundo 

mandamento. 

 



 

Por isso, devemos querer oferecer a Deus nossa vontade 

todos os dias e abandonar-nos inteiramente a Ele, para 

podermos viver com nossos pés no chão e nosso coração e 

nossa alma no céu. Jesus não gosta de tibieza. Ele deseja um 

coração sincero. 

Se não nos abandonamos inteiramente a Deus, é como se 

atássemos Suas Mãos. Sua vontade não poderá ser realizada 

em nós. Temos que nos enraizar completamente nEle. Estar 

enraizado em Deus significa tornar-se como Ele, imitando 

Jesus; é amar a Deus e amar o próximo. Não podemos falar 

de Paz e União sem estarmos enraizados em Deus. 

 

A Verdadeira Vida em Deus é expandir o Reino de Deus 

e fazer com que o Deus Trino seja conhecido. É revelar a 

verdadeira imagem de Deus, nosso Pai para que nosso 

espírito o chame "Abba!" 
 

A Verdadeira Vida em Deus é colocar em prática o ato 

de caridade e amor que agrada a Deus. Jesus diz: "no dia do 

Julgamento, vocês serão julgados de acordo com a 

medida de seu amor." 
 

A Verdadeira Vida em Deus é ser testemunhas do 

Altíssimo, testemunhas do Amor de Deus, para dizer ao 

mundo que, apesar de eles terem esquecido Deus, Ele, em 

Seu Amor e Sua Misericórdia fiéis, nunca os esqueceu e 

que, mesmo que sejamos os mais miseráveis do mundo, o 

Amor que Ele tem por nós é sem fim. 



 

Nosso Pai Eterno diz: "... Minha filha, não és sem Pai; 

Eu Sou Aquele que Sou é teu Pai; não estás sem casa, 

Meu Reino, Meu Esplendor e a Verdade são tua morada; 

não sofres restrição de alimento, pois Eu, com Minha 

Própria Mão, encho tua boca de Minha Boca, com 

Minha Palavra; (...) Meu favor está convosco, e por isso 

tudo o que faço nestes dias é pela salvação de vossa 

geração;" (AVVD-26 de fevereiro de 1995) 

 

A Verdadeira Vida em Deus significa permitir que o 

Espírito Santo transfigure nossa alma em um céu, para que 

Ele seja a Luz de nossos olhos, a razão de nosso existir, o 

pulsar de nosso coração, nosso riso, nossa alegria e o adorno 

real da nossa alma; nosso hino ao Hino e nosso amém ao 

Amém. Temos que morrer para nós mesmos e para nossas 

paixões, que O impedem de tornar imortais nossas almas, 

cheias de graça, e de transformá-las em um céu para 

glorificar a Deus. 

 

A Verdadeira Vida em Deus é permanecer fiel à Mãe 

Igreja e à Tradição. É oferecer a Deus orações do coração, 

sacrifícios, penitência e jejum. 

 

A Verdadeira Vida em Deus é tornar-se filho de Maria, 

Mãe de Deus, já que o Coração Imaculado de Maria nunca 

se separa do Sagrado Coração de Jesus, mas está em perfeita 

união com o dEle. 

 



 

A Verdadeira Vida em Deus é visitar o Santíssimo 

Sacramento e estar com Jesus. Devemos pedir ao Espírito 

Santo que nos conceda o Espírito de Piedade, para 

aprendermos a adorar o Divino Sacramento e perceber, com 

temor, o que é verdadeira Carne e verdadeiro Alimento, o 

que é verdadeiro Sangue e verdadeira Bebida. 

 

Jesus diz: "... apoiai-vos em Mim e Eu vos guiarei ao 

Meu Tabernáculo onde espero por vós dia e noite; Eu 

Me ofereço a vós todos os dias; (...) que tudo quanto 

necessito é Amor, Amor e Adoração;" (AVVD-01 de junho de 

1989) 

 

A Verdadeira Vida em Deus é rezar pela unidade e pela 

unificação das datas da Páscoa, já que esse é o grande desejo 

de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ser os primeiros 

frutos da unidade ao nos reunirmos e rezarmos juntos num 

só coração e a uma só voz. 
 

Jesus diz: "Eu preciso de humildade e amor, e a 

conversão de seus corações para que sejam a base da 

unidade."  
 

 

 

 



 

 

 

Afinal - como Jesus nos diz -, o amor é a raiz da árvore 

das virtudes. Sem essa raiz, a árvore não tem virtudes nem 

frutos. "... o Coração do Senhor é Amor e que o Coração 

da Lei é baseado no Amor;" (AVVD-14 de outubro de 1991). 
 

Está escrito: "Não julgueis" (Mt 7,1; Lc 6,37; 1Cor 4,5). 

A língua é o pior! Pois a língua que recebe a Santa 

Comunhão é a mesma que julga, critica, blasfema. Então 

Jesus diz: "Gostaria que você jejuasse, mas com os lábios 

também!" 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jesus diz: "pedirei a todos vós para aprender a rezar; 

♡quando rezardes, rezai com vosso coração, preciso de 

orações que venham de vosso coração, e não de vossos 

lábios; não rezeis apressadamente, recolhei-vos e rezai 

mais devagar olhando para Mim; Eu estou Presente, 

deixai que vossas orações Me alcancem; 

 

Aprendei a estar em constante oração; com isso, não 

quero dizer que deveis ficar ajoelhados horas sem fim, 

não; mas simplesmente vos recordando apenas de Minha 

Presença, já estareis em incessante oração; vossas 

mentes serão elevadas a Mim; tudo o que disserdes, 

fizerdes ou pensardes será por Mim; ♡necessito devoção 

e fidelidade; amai-Me sem medida e desejai-Me; 

 

Sou vosso Salvador e Consolador, portanto vinde a 

Mim sem hesitar; Eu consolarei todos vós; Eu vos darei 

esperança, portanto não diminuam vossas orações e 

sacrifícios, aumentai-os permanecendo em incessante 

oração;” (AVVD-16 de dezembro de 1988) 



 

 

 

O Papa João Paulo II escreveu, no livro "Minha 
Vocação", que a “imposição de mãos” como praticada pela 
igreja primitiva, continua sendo um sinal genuíno da missão 
apostólica da Igreja, transmitida pelo Espírito Santo e 
demonstrada no discípulo de Paulo, Timóteo. 

O Santo Padre afirma que, para ser autêntica, a 
imposição de mãos deve ser acompanhada de oração, 
meditação e ardente súplica a Deus dos dons do Espírito 
Santo: Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, 
Ciência, Piedade e Temor de Deus. Ele cita São Tomás de 
Aquino, que escreveu que, por meio dos dons do Espírito 
Santo, o espírito de uma pessoa se torna sensível à luz de 
Deus, luz do verdadeiro conhecimento e a inspiração do 
amor. Nos Atos dos Apóstolos 8, 14-17, encontramos este 
evento: 
 

"Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que a Samaria tinha 

aceitado a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, que se 

dirigiram para lá e oraram para que os samaritanos recebessem o 

Espírito Santo, pois Ele ainda não tinha descido sobre nenhum 

deles:  tinham apenas sido batizados no nome do Senhor Jesus. 

Então impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito 

Santo”.1 
_____________ 
1 – N.E.: A imposição de mãos de que trata esta orientação é um gesto comum de 

bênçãos e súplicas para determinada(s) pessoa(s). Não deve ser confundida com o 

gesto sacramental, realizado por ministros ordenados, como nos Sacramentos da 

Crisma e da ordem. 



 

 

 

"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 ofereça-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 a 

Mim e vivereis para sempre;’” 

 

 
 

 

(AVVD-18 de junho de 1994) 
 



 

 

 

 
Como nosso verdadeiro Guia é o Espírito Santo, a 

estrutura da reunião de oração deve corresponder às 
necessidades dos participantes e aos apelos do Espírito. 
 

1.  Orações do coração / recolhimento silencioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

2. Oração ao Espírito Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 19 

3. Santo Deus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

4. O Santo Rosário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

4.1. Mistérios Gozosos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

4.2. Mistérios Luminosos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

4.3. Mistérios Dolorosos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

4.4. Mistérios Gloriosos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

4.5. Oração para concluir o Santo Rosário: Salve-Rainha . . . . . . .  . . . . . . 55 

5. O Rosário de Jesus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

6. Cantos de Louvor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

7. Orações de Intercessão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 57 

8. Leitura da Bíblia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

9. Leitura de A Verdadeira Vida em Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

10. Serviço de Cura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

11. Orações de Cura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 65 

12. Doxa, Doxa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 

13. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

 

 

 



 

 
 

Começamos com recolhimento silencioso para nos 

conscientizarmos da Santa Presença de Deus. Convidamos 

Jesus para vir a nossos corações, pedindo-Lhe que una nosso 

espírito ao Seu Santo Espírito, para que possamos, assim, 

rezar realmente com o coração. 
 

Em uníssono, iniciemos a reunião com as seguintes orações: 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ó Rei Celeste, 
Advogado, 

Espírito de Verdade, 
onipresente e em todas as coisas, 
tesouro dos simples de coração 

e doador da vida, 
vinde e armai Vossa Tenda em nós, 

purificai-nos de nossas manchas 
e que Vossa santidade salve nossas almas, 

ó, Puríssimo. 
Amém. 

 

- Oração Ortodoxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Santo Deus, Santo Poderoso,  

Santo Imortal, 
tende piedade de nós.1 

 

(dizer três vezes, fazendo o sinal da Cruz) 
 

 

- Oração Ortodoxa 

 
 

1 Essa oração é feita no início da Missa, na Igreja Ortodoxa, e também para 

iniciar a oração individual. Vem sendo usada desde o início da Igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cinco mistérios são meditados enquanto se reza. 
 
Segunda-feira e sábado - Mistérios Gozosos . . . . . . . . . . . .  página 25 
Quinta-feira - Mistérios Luminosos . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  página 32 
Terça-feira e Sexta-feira – Mistérios Dolorosos. . . . . . . . . . página 40 
Quarta-feira e domingo - Mistérios Gloriosos . . . . . . . . . . .  página 49 
 

 

Segurando o Crucifixo, começar com: 
 

 
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Terço que vamos 

rezar, contemplando os mistérios de nossa Redenção. 

Concedei-nos, pela intercessão de Maria, vossa Mãe 

Santíssima, a quem nos dirigimos, as graças necessárias para 

bem rezá-lo para ganhar as indulgências desta santa 

devoção. Oferecemos-Vos pelas intenções dos Dois 

Sagrados Corações de Jesus e Maria, pelo Santo Padre e por 

toda a Igreja, pela santificação do clero e das famílias, pelas 

almas no purgatório, pelas vocações sacerdotais, religiosas, 

missionárias e leigas, pela Unidade da Igreja, pela conversão 

dos pecadores, e pela Paz no mundo. 



 

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da 

terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que 

foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da 

Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 

morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou 

ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus 

Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os 

mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 

Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na 

ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.  
 
Na primeira conta: 

 

Pai-nosso, que estais no céu,  
santificado seja o Vosso Nome,  
venha a nós o Vosso Reino,  
seja feita a Vossa Vontade, 
assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,  
perdoai nossas ofensas,  
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair em tentação,  
mas livrai-nos do mal. Amém. 



 

Nas três contas seguintes: (para aumentar a fé, esperança e 

caridade): 

 

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

 

 

Na conta isolada: 
 

Glória ao Pai,  
e ao Filho  
e ao Espírito Santo.  
Assim como era no princípio,  
agora e sempre, 
por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

 



 

São Miguel Arcanjo,  
defendei-nos neste combate.  
Sede o 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,  
com esse poder Divino,  
precipitai no inferno a satanás  
e aos outros espíritos malignos  
que vagueiam pelo mundo  
para a perdição das almas. Amém. 

 
Segunda-feira e sábado - Mistérios Gozosos . . . . . . . . . . . .  página 25 
Quinta-feira - Mistérios Luminosos . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  página 32 
Terça-feira e Sexta-feira – Mistérios Dolorosos. . . . . . . . . . página 40 
Quarta-feira e domingo - Mistérios Gloriosos . . . . . . . . . . .  página 49 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Meditação das Escrituras: O Anjo Gabriel aparece a Maria, 

anunciando que ela conceberá pelo Poder do Espírito Santo 

e dará à luz o Messias, Jesus Cristo (Lc 1, 26-38) 
 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: "... o Espírito Comigo e o Pai, dizemos: 'Maria 

cheia de graça, Nós estamos contigo; Nós não Te 

esconderemos nenhum dos segredos, Nosso Sopro será 

Teu sopro, pura emanação de Nossa Glória, Maria, 

Nossa imagem de Nossa bondade, Nós Te damos Nossa 

Paz em Teu Coração; neste perfeito Coração Eu, o Filho, 

triunfarei; Nosso Coração será o Teu Coração, uma 

fornalha ardente de divino amor; Nossa Alma¹ será Tua 

Alma, (...) Nosso Espírito será Teu Espírito; sim, pois 

quem está unido a Nós é um só espírito Conosco; ♡ (...) 

esta é Aquela a Quem nós tão grandemente 

favorecemos,'..." (AVVD-20 de março de 1996) 
____________ 
1 Alma deve ser compreendida como vida, assim como em Lucas 9, 24. 
 



 

Na conta isolada: Pai-Nosso... 
Nas dez contas seguintes: Ave-Maria... 
Recitar uma vez cada oração:  

 
- Glória ... 
 

- Ó, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 

inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei 

principalmente aquelas que mais precisarem da 

Vossa Misericórdia. Amém. 
 

- 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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

Meditação das Escrituras: Maria visita sua prima Isabel 

(Mãe de João Batista) que concebeu em idade avançada. 

Maria fica com ela três meses. (Lc 1, 39-56) 
 



 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “... teu ser inteiro será elevado e teu coração 

exultará e ficará em êxtase, quando teus olhos forem 

desvendados para ver o Bendito Coração de todos os 

corações benditos, o mais Santo dos santos, o Coração 

Incomparável, ardendo com amor infinito, um fogo 

ardente e muito brilhante; então, Meu amigo, 

compreenderás o que é Virtude, e como, neste Coração 

Virtuoso e Virginal, Eu, Deus, tornei-Me Deus-Homem; 

verás como a Mãe do teu Salvador, Mãe dos profetas, ...” 
(AVVD-20 de março de 1996) 

 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

Meditação das Escrituras: Jesus nasce em Belém. (Lc 2, 1-

20) 
 



 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “... é neste Coração, neste Abismo de graça, 

que exerci Meu poder; ♡ o Autor do Céu e da terra, o 

Autor da graça fundou Seu céu no céu, Sua graça na 

graça, para vir na condição de um escravo; vim como 

Prodigiosa Humildade1 para servir e não para ser 

servido; Eu, o Redentor de toda a humanidade, o 

Messias prometido, vim à perfeita imagem de Meu 

Sagrado Coração para compartilhar as tristezas, as 

alegrias, os sofrimentos, o martírio, as maravilhas, as 

traições, as agonias, a flagelação, a perfuração, e a 

crucifixão; juntos, Nossos Corações expiaram;” (AVVD-20 

de março de 1996) 
 

__________________________ 

1Nossa Bendita Mãe. 
 

 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 



 

Meditação das Escrituras: Jesus, sendo primogênito, é 

consagrado ao Senhor no Templo de Jerusalém. (Lc 2, 22-38) 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus: 
Jesus diz: “hoje, olho do Céu para contar os corações 
limpos: 
 “- O que devo dizer? foi o Meu Sacrifício em vão? 
sacrifiquei-Me por vós, a fim de vos libertar das 
maldades e purificar um povo, para que possa ser Meu e 
não tenha outra ambição exceto fazer o bem;  
Eu fiz tudo para que pudésseis ser justificados pela graça 
e vos tornásseis herdeiros de Meu Reino; tenho ensinado 
todos vós, intensamente e com grande compaixão, Minha 
Lei, renovando-vos com o Espírito Santo da Graça, 
mesmo invariavelmente Me repetindo; agora Eu vos 
ensino, dando-vos instruções na forma da Santa 
Sabedoria; não é uma nova doutrina, mas a mesma da 
Esposa1, na qual podeis confiar; todos vós  pertenceis à 
Minha Casa; pois comprei Minha Casa com Meu 
Próprio Sangue e derramei cada gota do Meu Sangue 
por todos ... vós sois Minha Casa2 ...” (AVVD-20 de janeiro de 
2001) 
_________________________________ 

1A Igreja. 
2 Hb 3,6. 



 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

Meditação das Escrituras: Maria e José encontram Jesus no 

Templo depois de procurá-Lo por três dias. (Lc 2, 41-52) 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “vem! tu que ainda erras nesse deserto, 

dizendo: “Procurei Meu Redentor, mas não O 

encontrei;”  

encontra-Me, Minha bem-amada, na pureza de coração, 

amando-Me sem interesse pessoal; encontra-Me na 

Santidade, no abandono que desejo de ti; encontra-Me 

observando Meus Mandamentos; encontra-Me 

substituindo o mal pelo Amor, encontra-Me na 

simplicidade de coração, não peques mais, deixa de 

praticar o mal, aprende a fazer o bem, busca a Justiça, 

ajuda os oprimidos e deixa esse deserto e essa aridez 



 

exultarem; deixa tua tepidez se inflamar em uma chama 

ardente, renuncia à tua apatia e substitui-a pelo fervor; 

faze todas essas coisas para que possas dizer: “procurei 

Meu Redentor e O encontrei; Ele estava perto de mim 

todo o tempo, mas, em minha escuridão, não O vi; 

Oh! Glória a Deus! bendito seja nosso Senhor! como 

pude ser tão cego?” Eu te lembrarei, então, para que 

guardes e valorizes Meus Princípios, a fim de que possas 

viver; ♡”   (AVVD-8 de julho de 1989) 

 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

Concluir os Mistérios Gozosos com a Salve-Rainha, na 

página 55.  

 

 

 

 



 

 

______________ 
1 (c.f. Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, de João Paulo II, 

16.10.2002) 
 

Meditação das Escrituras: “Aqui, Cristo mergulha nas 

águas: o inocente se fez “pecado” por nós (II Cor. 5,21). Os 

céus se abrem e a voz do Pai O declara o Filho bem-amado 

(Mt 3, 13-17), enquanto o Espírito Santo desce sobre Ele para 

investi-Lo na missão que tem a cumprir. 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “a que podeis comparar Meu Sagrado 

Coração? a uma Fonte que torna  férteis os jardins? sim, 

e se algum homem tem sede, deixai-o vir a Mim! que o 

homem coma e beba; Meu Coração é um poço de água 

viva; vinde mergulhar-vos nestas correntes2 que fluem 

do Meu Sagrado Coração;”  (AVVD-28 de novembro de 1996, 

11° aniversário de A Verdadeira Vida em Deus) 

______________ 
2 Jesus falava sobre Seu Espírito. 



 

Na conta isolada: Pai-Nosso... 
Nas dez contas seguintes: Ave-Maria... 
Recitar uma vez cada oração:  
 

- Glória ... 
 

- Ó, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 

inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei 

principalmente aquelas que mais precisarem da 

Vossa Misericórdia. Amém. 
 

- 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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-8 de agosto de 

1993) 
 

 

Meditação das Escrituras: O primeiro milagre é feito em 

Caná, quando Cristo transforma água em vinho e abre o 

coração dos discípulos para a fé, graças à intervenção de 

Maria, a primeira entre os fiéis (Jo 2, 1-12). 
 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 



 

O Pai fala: “... encontra teu consolo em Seu abraço e 

naqueles mesmos braços que carregaram Meu Filho pelo 

deserto até o Egito; honra a Mãe que Me honrou com 

Sua benevolência; por quê? não A favoreci altamente? 

Eu fiz grandes coisas pela Mulher vestida com o sol, para 

que, a partir daquele dia, quando Meu Espírito A 

cobriu, todas as gerações A chamassem de Bendita; (...) 

quem vos diz que Eu não A escutarei? vossa Mãe não 

intercedeu em Caná? esses sinais foram realizados para 

que vosso espírito possa compreender o que hoje ele 

rejeita;1 o sinal foi dado para todas as gerações futuras; 

a Mulher ornada com o sol, ornada com Meu Espírito 

Santo, três vezes Santo e que enche o mundo, ocupa o 

lugar de Mãe de Deus;” (AVVD-27 de janeiro de 1996) 
_______________ 
1 Deus fala só dos que rejeitam Nossa Bendita Mãe e dos que não A honram 

o bastante. 
 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 



 

Meditação das Escrituras: A pregação através da qual Jesus 

proclama a chegada do Reino de Deus, convida à conversão 

(Mc 1,15) e perdoa os pecados de todos que se aproximam 

dEle com humilde confiança (Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48). 

Inauguração do ministério de misericórdia que Ele continua 

a exercer até o fim do mundo, particularmente através do 

sacramento da reconciliação, que Ele confiou à Sua Igreja 

(Jo 20, 22-23). 
 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Nossa Mãe Santíssima diz: “Deus vem a todos vós, mesmo 

aos mais miseráveis; voltai a Deus e Ele voltará a vós; 

vinde e fazei vossa morada em Seu Coração e Ele fará a 

Sua, no vosso;  

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;” (AVVD-23 de abril de 1993) 
 



 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

 

Meditação das Escrituras: O mistério da luz por excelência 

é a transfiguração, que, segundo a tradição, aconteceu no 

Monte Tabor. A glória da Divindade brilha da face de 

Cristo, enquanto o Pai ordena aos Apóstolos, atônitos, que 

“O escutem” e se preparem para viver com Ele a agonia da 

Paixão, para chegarem com Ele à alegria da Ressurreição e a 

uma vida transfigurada pelo Espírito Santo (Lc 9, 28-36). 
 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “como na transfiguração, Eu transfigurarei 

Minha Igreja para que tenha toda a glória radiante de 

Sua juventude, em seus dias de núpcias;” (AVVD-20 de 

outubro de 1990) 



 

“e Minha Vontade será feita na terra como no Céu 

porque sereis um, adorando-Me ao redor de um só 

Tabernáculo com amor em vosso coração e um Fogo 

queimando dentro de vós; cumprirei Minha oração 

sacerdotal ♡ na terra como no Céu; vossas almas serão 

enraizadas em Mim, no amor, na Unidade e preenchidas 

com a absoluta plenitude de Meu Espírito; sim, Meus 

bem-amados, não apenas darei vosso pão de cada dia, 

mas também um Tesouro escondido em Meu Coração: O 

Maná Celeste1 que transfigura, eleva vosso espírito a 

uma cópia de Meu Espírito; sereis transfigurados com a 

efusão de Meu Espírito ♡ para aprenderes a perdoar 

plenamente aqueles que vos ofenderam;”  (AVVD-19 de 

dezembro de 1990) 

“farei, de cada um de vós, uma cidade radiante; Eu vos 

renovarei inteiramente, pois é dessa maneira que Eu vos 

terei prontos para desposar Meu Espírito Santo;” (AVVD-

13 de maio de 1991) 

“... estou no Meu Caminho de regresso para transfigurar 

toda Minha criação na bondade e na santidade da 

Verdade;”  (AVVD-21 de dezembro de 1992) 
_____________ 
1 ou seja, o Espírito Santo. 
 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 



 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

Meditação das Escrituras: Cristo oferece Seu corpo e Seu 

sangue como alimento, sob as espécies do pão e do vinho, e 

dá testemunho, até o fim, de Seu amor pela humanidade, por 

cuja salvação Ele se oferecerá em sacrifício. (Jo 13) 
 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

O Pai diz: “Eu vos revelo Minha Graça, e a salvação vos 

foi dada por meio de Meu Filho, Jesus Cristo; para vos 

libertar, Ele Se sacrificou por vós; para compartilhar 

convosco a Vida Divina, Ele constituiu a Santa 

Eucaristia a fim de vos santificar e partilhar Seu Corpo e 

Sangue; vós não partilhais qualquer pão ou vinho, mas 

partilhais Ele Próprio; se apenas refletísseis sobre este 

Mistério e O compreendêsseis plenamente! o Deus 

Inacessível é acessível a vós, o Deus Invisível é visível a 

vós, e está disposto a divinizar-vos; Ele, cuja grandeza 



 

ultrapassa todas as forças angélicas e todos os seres e 

tudo que já foi criado, está à tua disposição, criação! o 

próprio Deus vos oferece restituir vossa divindade, 

divinizando vossa alma para entrar na Vida Eterna;”   
(AVVD-30 de junho de 1999) 
 

“reerguerei Minha Eucaristia nas casas1 que foram 

despojadas de Minha Presença e elas se tornarão 

santas;” (AVVD-16 de outubro de 2000) 

_______________ 

1 O  Senhor se refere às igrejas. 
 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 
Concluir os Mistérios Luminosos com a Salve-Rainha, na 

página 55. 
 

 

 



 

 

Meditação das Escrituras: Jesus reza, em agonia, no 

Getsêmani (Mt 26, 36-46) 
 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus relembra a agonia: “ó Getsêmani! o que tens para 

revelar, a não ser medos, angústias, traições e 

abandonos! Getsêmani, exauristes os homens de sua 

coragem, suspendestes em teu ar parado Minhas 

Angústias por toda a eternidade; 

Getsêmani, o que tens a declarar que não foi declarado?  

testemunhaste no silêncio da Santidade a traição a teu 

Deus, tu me testemunhaste; 

a hora chegara; as Escrituras deveriam ser cumpridas;  

filha, sei que muitas almas creem em Mim, como se Eu 

fosse apenas um mito; elas acreditam que existi somente 

no passado; para muitas nada mais sou que uma sombra 

passageira, agora eclipsada pelo tempo e pela evolução; ♡ 

muito poucos percebem que existi, em carne, na Terra e 

que estou no meio de vós; ♡ 



 

Eu Sou Tudo que era e que será; conheço seus medos, 

conheço suas angústias, conheço suas fraquezas, não 

testemunhei todas essas fragilidades no Getsêmani? 

filha, quando o Amor rezou no Getsêmani, mil demônios 

estremeceram, demônios aterrorizados fugiram; a hora 

chegara: o Amor glorificava o Amor; 

ó Getsêmani, testemunha do Traído, testemunha do 

Abandonado, levanta-te, testemunha e dá testemunho; 

filha, Judas Me traiu, mas quantos mais como Judas 

ainda Me traem; Eu soube imediatamente que esse 

mesmo beijo se propagaria entre muitos e por muitas 

gerações futuras; Esse mesmo beijo Me será dado vezes 

sem conta, renovando Minha tristeza, despedaçando Meu 

Coração; ♡ 
 

Vassula, vem e consola-Me; deixa-Me repousar em teu 

coração; ♡♡” (AVVD-16 de maio de 1987) 
 

Na conta única : Pai-Nosso... 
Nas outras dez contas: Ave Maria... 
Recitar cada oração uma vez:  

 
- Glória... 
 

- Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 

inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei 



 

principalmente aquelas que mais precisarem de Vossa 

Misericórdia. Amém. 

 
- Jesus, meu único Amor, rezo por aqueles que Vós 

amais, mas que não sabem amar-Vos, para que eles 

sejam purificados e curados a fim de que, também 

eles sejam livres de todo o mal. Amém. 
 
 

 

Meditação da Escritura: Pilatos condena Jesus à morte e O 

entrega à flagelação. (Mt. 27, 11-26; Jo 18, 28-40 e 19,1). 
 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus dita a Sua Paixão: “tendo me flagelado, eles 

cuspiram em Mim e deram fortes golpes em Minha 

cabeça, deixando-Me atordoado; chutaram Meu 

estômago deixando-Me sem ar e fazendo-Me cair ao 

chão, gemendo de dor; eles se divertiram às Minhas 

custas chutando-Me alternadamente; Eu estava 

irreconhecível; Meu corpo alquebrado e Meu coração 

também; Minha carne, que fora arrancada, pendia de 

todo Meu corpo;  



 

um deles levantou-Me e arrastou-Me porque Minhas 

pernas não podiam mais Me sustentar;” (AVVD-09 de 

novembro de 1986) 

 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

 

Meditação da Escritura: Os soldados se divertem 

escarnecendo de Jesus (Jo 19, 1-2) 
 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus continua: “então Me vestiram com uma de suas 

túnicas; arrastaram-Me para a frente, repetindo seus 

golpes, batendo em Meu rosto e quebrando Meu nariz,1 

atormentando-Me; escutei seus insultos; filha, com tal 

ódio e zombaria suas vozes ressoavam, aumentando Meu 



 

cálice; escutei-os dizendo, “onde estão teus amigos 

reunidos, enquanto seu rei está conosco? são todos os 

Judeus tão traidores como esses? eis o seu rei!” e 

coroaram-Me com  uma coroa tecida de espinhos, filha; 

“onde estão teus judeus para te saudarem, és rei ou não, 

podes imitar um? ria! Não chores, és rei ou não, 

comporta-te como um.” (AVVD-09 de novembro de 1986) 

______________ 

1A cartilagem foi quebrada, e não o nariz. Os especialistas do Santo Sudário 

confirmam isso. 
 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 

 

 
 

Meditação da Escritura: Exausto e carregando a pesada 

Cruz, Jesus segue em direção ao Gólgota. (Jo 19, 17-19) 
 



 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus continua: “amarraram Meus Pés com cordas e 

mandaram-Me andar até onde estava Minha Cruz; 

filha, não podia ir, pois Meus pés estavam atados, 

derrubaram-Me ao chão e puxaram-Me pelos cabelos em 

direção à Cruz; Minha dor era intolerável, pedaços de 

Minha carne que estavam pendurados por causa da 

flagelação, foram arrancados; afrouxaram as cordas de 

Meus pés e chutaram-Me para que ficasse em pé e 

levantasse Meu fardo aos ombros; não podia ver Minha 

Cruz porque Meus olhos estavam cheios do sangue que 

escorria em Minha face por causa dos espinhos que 

haviam penetrado Minha cabeça; em seguida, 

levantaram Minha Cruz e colocaram-Na em Meus 

ombros, empurrando-Me em direção aos portões; filha, 

como era pesada a Cruz que tive de carregar! percebi 

Meu caminho em direção aos portões, guiado pelos 

açoites atrás de Mim, tentei ver Meu caminho através do 

sangue que queimava Meus olhos;  

então, senti alguém enxugando Minha face; mulheres em 

agonia adiantaram-se lavando Meu rosto inchado; Eu as 

ouvi soluçando e lamentando-se, Eu as compreendi;  

“benditas sejais”, Eu disse, “Meu sangue lavará os 

pecados da humanidade; vede filhas, chegou o tempo de 

vossa salvação”; 



 

“endireitei-Me com dificuldade; a multidão enfureceu-se; 

não vi amigo algum à Minha volta; ninguém estava lá 

para Me consolar; Minha agonia parecia aumentar; e caí 

no chão; temendo que Eu morresse antes da crucifixão, 

os soldados ordenaram a um homem, chamado Simeão, 

que carregasse Minha cruz; filha, não foi um gesto de 

bondade ou de compaixão, mas a fim de poupar-Me para 

a cruz;” (AVVD-09 de novembro de 1986) 

 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

 

Meditação da Escritura: Jesus, abandonado, sofre e morre 

no dia da preparação para a Páscoa. (Jo 19, 23-30) 
 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 



 

Jesus conclui: “chegando ao Monte, lançaram-Me por 

terra, rasgaram Minhas vestes, deixando-Me nu para que 

todo olho pudesse ver-Me; Minhas feridas abriram-se 

novamente e Meu sangue escorria pelo chão; os soldados 

ofereceram-Me vinho misturado com fel; Eu recusei 

porque bem no Meu íntimo já sentia a amargura dada 

por Meus inimigos; primeiramente e com rapidez 

pregaram meus punhos, permitindo, em seguida, que os 

pregos se acomodassem em Minha Cruz; esticaram Meu 

corpo alquebrado e, com violência, trespassaram Meus 

pés; filha, ó filha, que dor, que agonia, que tormento 

para Minha alma, esquecido por Meus bem-amados, 

negado por Pedro sobre quem Eu fundaria Minha Igreja, 

negado pelo resto de Meus amigos, deixado só e 

abandonado aos Meus inimigos; solucei porque Minha 

alma estava cheia de tristeza; 

os soldados levantaram Minha Cruz, fincando-a na vala; 

contemplei a multidão, mal podendo ver de onde estava; 

com Meus olhos inchados, observei o mundo; não vi 

amigo algum entre aqueles que caçoavam de Mim; 

ninguém estava lá para consolar-Me; “Meu Deus! Meu 

Deus! por que Me abandonaste?” fui esquecido por todos 

aqueles que Me amavam; 

meu olhar pousou em Minha Mãe; contemplei-A e nossos 

corações falaram, “dou-Te Meus filhos bem-amados para 

que sejam Teus também, Tu deves ser sua Mãe”; 



 

tudo estava terminando, a salvação estava próxima; vi os 

céus se abrirem, cada anjo estava em pé e todos em 

silêncio, “Meu Pai, em Tuas mãos entrego o Meu 

Espírito,  estou Contigo, agora;” 

 

 
                                      

Eu, Jesus Cristo, ditei-te Minha agonia; carrega1 Minha 

Cruz, Vassula, carrega-A por Mim, (...) porque te amo, 

filha;”(AVVD-09 de novembro de 1986) 
______________ 
1 a primeira vez que Jesus falou sobre carregar Sua Cruz foi em 23 de 

outubro de 1986. 
 

 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

Concluir os Mistérios Dolorosos com a Salve-Rainha, na 

página 55. 
 



 

 

Meditação da Escritura: O túmulo está vazio. Aleluia! (Jo 

20) 
 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Oração: “Senhor dos senhores, unção de nossa alma, Luz 

três vezes Santa, deificastes Vosso divino Corpo 

enquanto estáveis na Terra pela Vossa Ressurreição, 

tornando-O espiritual e incorruptível; conquistastes 

todas as coisas materiais da terra; triunfastes sobre a 

Morte; criastes uma Revelação1 por toda a eternidade; 

Amante da humanidade, sois o Deus vivo que nos destes 

Vossa Esposa2 que mantém a Verdade e guarda-A 

segura. ah! Luz três vezes Santa, Vos fizestes visível na 

carne para nos mostrardes o Pai; o Pai que está em Vós e 

Vós que estais Nele;" (AVVD-31 de dezembro de 2000) 

 
1 A Santa Bíblia. 
2 A Igreja. 
 

 

 



 

Na conta isolada: Pai-Nosso... 
Nas dez contas seguintes: Ave-Maria... 
Recitar uma vez cada oração: 

 
- Glória… 
 

- Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 

inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei 

principalmente aquelas que mais precisarem da 

Vossa Misericórdia. Amém. 
 

- Jesus, meu único amor, rezo por aqueles que 

amais, mas não sabem amar-vos. Que sejam 

purificados e curados, para que também eles sejam 

libertados de todo mal. Amém. 
 

 

Meditação da Escritura: Jesus retorna ao Pai. (Lc 24, 44-53) 
 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus diz: “permanece leal a Mim e anseia por tudo o que 

Eu sou, para apagar tudo o que tu és; aniquila tudo 

aquilo o que és, absorvendo tudo o que Eu sou; ♡ reza 

pela conversão das almas; reza pela paz, pelo amor e 

pela unidade; lembra-te, Meu Amor é Infinito, um Amor 



 

que nenhum homem pode compreender plenamente na 

Terra; ♡  
 

Abençoo-te; volta-te para Mim e bendiz-Me; ♡ (AVVD-20 

de julho de 1990) 
 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

Meditação da Escritura: Jesus envia o Espírito Santo sobre 

os Apóstolos. (At 2, 1- 41) 
 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

O Pai diz: “Meu Espírito Santo, repetidamente, proferiu 

a todos vós palavras mais doces que o mel, até mesmo do 

que o mel que escorre do favo; tenho perfumado o 

cosmos inteiro ungindo toda Minha criação; tenho 

permitido a todos os que desejaram Me conhecer, 

aproximar-se de Mim e inalar de Minha Boca as graças 



 

de que necessitam para manter sua alma tranquila e seu 

coração enxertado em Mim e em Minha Lei... 

quem poderia dar a qualquer alma tal tranquilidade e 

liberdade, senão o Meu Espírito Santo? quem poderia 

elevar vossa alma ao Divino, a não ser Minha 

benevolência e a inefável condescendência de Meu 

Amor?” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 

 

 

Meditação das Escrituras: “Agora vou lhes revelar um 

mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos 

transformados”. (1 Cor 15, 51-57) 
 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus diz: “o Coração Imaculado de Minha Mãe está 

unido ao Meu; desejo de cada um de vós a devoção que 



 

Seu Imaculado Coração merece; vês, filha, como Nossos 

Divinos Corações estão cobertos de espinhos por homens 

que apenas Nos mostram ingratidão, sacrilégio, falta de 

amor; é o conjunto de seus pecados; ♡ 

Vassula, Eu, que sou a Palavra, amo-A e respeito-A; 

desejo que vos aproximeis de Minha Mãe e A honreis 

como Eu A honro; desejo que todo joelho se dobre 

honrando-A; desejo que rezeis o Terço e saudeis vossa 

Santa Mãe; quero que repareis vossos pecados pedindo-

Lhe que vos ensine; ♡♡” (AVVD-25 de janeiro de 1988) 
 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 

 

 

Meditação das Escrituras: A Mãe do Soberano de Todas as 

Nações aparece nos céus, com uma coroa de doze estrelas. 
(Ap 12, 17) 



 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus diz: “Ela é a Rainha do Céu, Ela é a Minha Mãe e 

tua Mãe, a mais encantadora das mulheres, linda como o 

Céu, radiante como Minha Glória, única em Sua 

Perfeição, a Delícia de Minha Alma, Ela é a Mulher com 

as doze estrelas em Sua Cabeça, como uma coroa, o Vaso 

de Minha Glória, um reflexo de Minha Eterna Luz;  

Ela é Aquela, cuja Presença em Minha Corte ofusca 

todas as constelações juntas; Ela é o Vaso da Verdadeira 

Luz, do Verbo feito carne e que viveu no meio de vós,”   
(AVVD-11 de novembro de 1993) 
 

“vede, não somente Eu A designei como Rainha de Meus 

Anjos e de Minhas criaturas, mas Eu A designei para ser 

Meu Trono;” (AVVD-20 de março de 1996) 
 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu Jesus... 
 

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 

libertados de todo mal; Amém; (AVVD-08 de agosto de 

1993) 
 

 

Concluir os Mistérios Dolorosos com a Salve-Rainha, na 

página 55. 

 



 

 

 
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, 
Vida, doçura e esperança nossa, salve! 
A Vós bradamos, degredados filhos de Eva, 
A Vós suspiramos, gemendo e chorando  
neste vale de lágrimas. 
Eia, pois, Advogada nossa,  
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. 
E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do 

vosso ventre. 
Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. 
 
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos 

das promessas de Cristo. 
Amém.  
 

- Este Santo Rosário é uma oração católica. 
 
 
 

 



 

 

 
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de 

mim, pecador. 
 
(Repetir 10 vezes)1   
 

Jesus diz: “digo-te que se alguém rezar esse Terço2 para 

Mim, o Céu se abrirá para ele e Minha Misericórdia o 

salvará; faze tuas pazes Comigo, faze tuas pazes Comigo; 

pede-Me todos os dias: Senhor Jesus Cristo, Filho de 

Deus, tende piedade de mim, pecador;♡” (AVVD-18 de 

janeiro de 1990) 
____________ 
1 Veja também a página 101 
2 Terço Ortodoxo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Entoamos um ou dois cantos de louvor e ação de graças a 

Deus, nosso Salvador. A escolha do hino deve ser feita de 

acordo com as preferências dos participantes da reunião de 

oração, conforme práticas locais.  

 

 
 

 

 
Elevamos nossas vozes e pedidos a Deus, que, em Sua 

amorosa bondade, sempre escuta e atende, segundo Sua 

Vontade. Respondemos a cada pedido dizendo: 
“Senhor, escutai a nossa prece”. 
 

Exemplos de orações de intercessão: 
 

Jesus disse: “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham 

em abundância” (Jo 10:10). Rezemos para que todas as 

pessoas venham a Jesus, que é A Verdadeira Vida em Deus. 
- Senhor, escutai a nossa prece. 
 



 

Jesus disse: “Eu sou a Luz do mundo. Todo aquele que Me 

segue terá a luz da vida e nunca andará nas trevas” (Jo 8:12). 

Rezemos por todos aqueles que estão alquebrados e feridos 

e que andam na escuridão, para que sigam a Jesus, que é A 

Verdadeira Vida em Deus. 
- Senhor, escutai a nossa prece. 
 

Jesus disse a Simão e a André enquanto pescavam: 

“Venham, sigam-Me, e farei de vocês pescadores de 

homens!” (Mt 4:19) Rezemos pelo Papa, pelo Patriarca e 

nossa hierarquia e pelos religiosos, para que sigam Jesus que 

é A Verdadeira Vida em Deus. 

- Senhor, escutai a nossa prece. 

 
Jesus disse: “Eu sou a Ressurreição” (Jo 11:25). Rezemos 

por todos aqueles que ainda estão longe de Jesus, para que 

também eles sejam libertados e ressurjam para viver uma 

Verdadeira Vida em Deus. 
- Senhor, escutai a nossa prece. 

 
 

Terminamos nossas súplicas com ação de graças e louvor 

pela grande Misericórdia de Deus, no espírito da seguinte 

oração: 

 

 
 



 

 

 

Glória a Deus no mais alto dos Céus, 
Glória a Ele que levantou minha alma 

das entranhas desta Terra; 
Glória à Luz três vezes Santa, 
em cujo poder todas as coisas 

passaram a existir; 
Glória ao Deus invencível, 

incomparável em Sua Autoridade; 
Glória ao Imortal, 

em quem encontramos imortalidade; 
que Vosso Sopro, ó Santíssimo, 

que é pura emanação de Vossa Glória, 
nos reanime, 

renovando-nos em um só glorioso Corpo, 
Amém. 

 

- Vassula (AVVD-10 de novembro de 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Pedimos a Jesus, que está presente, que nos instrua por meio 

de Sua Palavra, a Bíblia, e nos indique, por meio da oração e 

do Seu Espírito Santo, uma passagem que Ele queira que 

leiamos. Conforme inspiração do momento, sugere-se uma 

meditação silenciosa ou uma breve partilha da compreensão 

desta passagem. 

 
 
 

 
 

Alguém pega o livro único de Mensagens de A Verdadeira 

Vida em Deus e pede a Jesus, em oração, que nos guie para 

abrir onde Ele quer que leiamos, e nós O escutamos. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ocasionalmente, um Serviço de Cura poderá encerrar a 

reunião de oração de A Verdadeira Vida em Deus. 

Invocamos o Espírito Santo com uma música ou uma oração 

e permanecemos em meditação silenciosa. As seguintes 

orações poderão ser usadas: 

 

 

 
Jesus diz: “rezai frequentemente ao Espírito Santo esta 

oração: 

 

Vinde Espírito Santo, 
vinde através da poderosa intercessão 

do Imaculado Coração de Maria, 
Vossa Amadíssima Esposa; amém; 

 
 

com essa oração, Meu Santo Espírito Se apressará e 

descerá sobre vós; rezai para que a efusão de Meu Santo 

Espírito desça sobre vós;  ♡ IXθYΣ”  (AVVD-26 de outubro de 

1989) 

 

Senhor,  



 

inundai-Me com Vosso Espírito Santo; 
vinde invadir-me com Vosso Espírito Santo, 

para que o inimigo  
não encontre espaço algum dentro de mim; 

que Vosso Espírito Santo 
 Se precipite nas profundezas de minha alma  

para a irrigar e cumular de riquezas, 
dessas que não são do mundo. 

Bendito seja Deus. 
 

  - Vassula (AVVD-03 de maio de 1991) 
Jesus diz: “rezemos ♡ 
 

“ Santo Espírito,  
descei sobre nós, renovando-nos, 

enchei nossa alma com Vosso Amor, 
repousai em nossa alma atormentada, 

concedendo-nos Paz; 
envolvei-nos com Vossas asas 
protegendo-nos de todo mal, 

tornai-nos humildes,  
guiai-nos em Vossa Luz 

para sermos capazes  
de conhecer Vossos desejos e 

realizá-los;  
amém;” ♡ 

 

(AVVD-26 de março de 1988) 
 



 

“Vinde, vinde a nós, Senhor,  
e multiplicai em nossa fronte,  

o Selo de  Amor de Vosso Espírito Santo, 
o selo da Promessa; 

Deus, criai em nós um coração puro; 
sei que estais à entrada de cada alma, 

esperando por sua resposta, 
Vossos Olhos languescendo  
para  ver sua porta abrir; 

Vossas Vinhas estão florescendo agora,  
meu Senhor,  

e em breve, darão frutos suficientes  
para alimentar cada deserto; 
os mortos não virão à vida  
a não ser que sopreis neles,  

despertando-os com Vossa doce fragrância; 
por Vosso Amor,  

deixai que esta terra de fantasmas  
volte à vida novamente.” 

                      
- Vassula (AVVD-23 de maio de 1990) 

 

 
 

“Ó Santo Espírito da Verdade 
descei sobre nós  

e sede nosso Guia e Santo Companheiro; 
Santo Espírito de Amor, 



 

vinde a nós e ensinai-nos a viver  
no verdadeiro Amor de Deus. 

Recordai-nos  
do  Verdadeiro Conhecimento, 

esse  Conhecimento que o Pai nos deu,  
mas que perdemos  

por causa de nossos pecados. 
Santo Espírito de Paz, dai-nos Vossa Paz, 

a Paz que o mundo não pode dar; 
fazei de cada um de nós vasos de Luz 

e pacificadores, para que,  
ao trabalharmos pela Paz,  

sejamos capazes de espalhar sementes  
que produzirão frutos de santidade.1  

Amém.  (Tiago 3, 18) 
 

- Vassula (AVVD-6 de janeiro de 1991) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 a 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,  
eu Vos bendirei, Senhor,  

a todo o momento.  
 

Repudio o mal  
e todos os outros deuses e ídolos,  

porque sois excelso sobre todo o mundo,  
transcendendo em muito a todos os demais deuses.  

 

Com Vosso braço poderoso,  
livrai-me da doença,  

livrai-me de tornar um prisioneiro,  
livrai-me das perturbações 

e subjugai meu inimigo, o Demônio.  
Vinde depressa em meu socorro, ó Salvador!  

Amém.  

 
(AVVD-13 de novembro de 2006, consta do Apêndice “A” do livro único.)  

___________________ 
1 Vassula explica: “Jesus ditou-me esta oração, que é uma oração de 

arrependimento, cura e libertação, e necessária para os nossos tempos maus. 

As pessoas não sabem como repudiar completamente Satanás em suas 

orações, que as controla cegando-as e causando-lhes muito sofrimento 

através de doenças ou fazendo as prisioneiras. Jesus também diz que muitas 

pessoas adoram falsos deuses (ídolos). Esta oração será eficaz se for rezada 

com o coração e sinceridade.” 
 



 

 
“Bendito seja o Vosso Nome 

ó Vós, que ouvis minha oração! 
bendito sejais, meu Senhor,  

Vós que retirastes minha alma do abismo, 
vós que, das alturas, olhastes por mim, 

bendita seja Vossa Benevolência 
que me atraiu ao Vosso Coração  

para me salvar e me libertar; 
Deus, sois minha Salvação, 

minha riqueza, minha vista e minha vida, 
Vós que diariamente encantais minha alma  

e alegrais meu coração com Vossa Presença,  
permiti-Me tirar proveito de Vossa Presença: 

paz, integridade, amor 
e um espírito de perdão, 

que cada fibra de meu coração proclame, 
com amor, Vossa glória; 

ouvi minha oração 
agora que sou hóspede 

de passagem em Vosso país 
e respondei-me; 

amém;” 
 

(AVVD-29 de maio de 1995, Terra Santa - Galiléia) 
 

 



 

 
Senhor, contemplai-me com olhos de misericórdia, que 

Vosso Espírito de cura repouse sobre mim. Foi por Vosso 

poder que fui criada, pois criastes-me do nada. Enchei-me 

do poder curativo do Vosso Espírito. Que Vossos poderes 

vivificantes fluam em cada célula do meu corpo e nas 

profundezas da minha alma. Restaurai o que está em 

pedaços. Expulsai tudo o que não deveria estar dentro de 

mim. Reconstruí o que está despedaçado; restaurai minha 

força para o serviço em Vosso Reino. Tocai minha mente 

com Vossa Sabedoria para que minha boca proclame 

sempre o Vosso louvor. Ensinai-me a conduzir outros a Vós, 

na minha pobreza e ajudai-me a outros a vós com meu 

exemplo. Amorosíssimo Coração de jesus, trazei saúde para 

meu corpo e meu espírito, para que eu possa servir-Vos com 

todas as minhas forças. Amém. (Vassula, no Retiro Internacional, 

em Rodes/2012) 
 

 

 
Senhor e Fonte de Vida, 

Divina e suntuosa ação  
do Corpo  Místico de Cristo, que é a Igreja, 

Brilho da nossa alma, Doador de Dons, 



 

Revelador do Mistério Filial, 
visitai nossa pobre alma, 

de modo que possais enriquecê-la com Vossos dons  
e que sejamos transfigurados 

em Vossa Bondade e na Vossa Benevolência. 
Nós vos pedimos e suplicamos que nos cubrais 

com Vossos Sete Dons, 
para que nosso coração se inflame 

com Vosso fogo ardente. Amém. 
 

- Vassula (Grupo de Oração de Lausanne, 17.08.97) 

 

 

 

 
E meu espírito se alegra no esplendor 

de Sua Majestade três vezes Santa. 
É em Vós que minha alma se move, 

se realiza e continua a confiar. 
É em Vós, Pai Eterno, 

que meu espírito desfalece,  
deseja e busca a Verdade. 

 

Não me priveis, ó Pai Celeste, 
dos Sete Dons de Vosso Espírito, 

mas enviai-os a Mim, 
para clarear meu caminho  



 

e iluminar meu espírito, 
banhando-me  

em Vossa Divina Santidade Trinitária. 
 

- Vassula (AVVD-09 de janeiro de 1996) 

 
 

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

Vezes Santo, concedei que também nós possamos crescer no 

amor, para conhecer Deus e obter o Seu Reino. Espírito de 

Piedade, fazei-nos morrer para nossos princípios, fazei-nos 

morrer para nossa parcialidade, nossa tibieza, nossa 

letargia e nossas ambições. 
 

vinde e reavivai-nos na Vossa Pureza. 
 

Doador do fruto da Árvore da Vida, Alegria Eterna, (...) 

Cintilação de nossa alma, dai-nos a piedade de Vossos 

Santos para conservar santas as Vossas Leis e, 

benignamente, mostrai-Vos à nossa alma miserável, para 

nos lembrar que a incorruptibilidade nos levará para junto 

do Deus Trinitário, Todo Poderoso e Santíssimo, de modo 

que nada de impuro possa introduzir-se em nós ♡ Amém.” 
 

- Vassula (oração inspirada na mensagem de AVVD-19 de junho de 1995) 
 



 

(pronunciado Thoxa, Thoxa) 
 

 
De pé, todos se dão as mãos e cantam “Doxa, Doxa”, um 

hino de louvor em grego, no qual dizemos: “Glória a Deus, 

Glória a Cristo, Glória ao Espírito Santo, Aleluia!” 
 

(Glória a Deus) 
1. Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Theo 

  Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Theo 

  (Glória a Deus) 

  Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

(Glória a Cristo) 

2. Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Christo 

  Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Christo 

  (Glória a Cristo) 

  Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 

(Glória ao Espírito Santo) 

3. Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Pnevma t’ A-yi-o 

  Doxa, Doxa, Doxa, Doxa sto Pnevma t’ A-yi-o 

  (Glória ao Espírito Santo) 

  Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

    
 - Hino Ortodoxo 



 

 

 

 
Jesus nos pede para rezarmos esta oração com frequência: 

 
Sagrado Coração de Jesus, 

vinde invadir-me completamente, 
para que meus motivos 
sejam Vossos Motivos, 

 meus desejos, Vossos Desejos, 
minhas palavras, Vossas Palavras, 

meus pensamentos, Vossos Pensamentos, 
então, permiti que me arraste  
para o lugar mais profundo 

de Vosso Sagrado Coração;♡ 
aniquilai-me completamente;  

 

Eu,  
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,  
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,  
e fazei que  

minha alma tenha sede de Vós  
e meu coração  

fique doente de amor por Vós; 
 

Sagrado Coração de Jesus, 
 não espereis, 

vinde consumir todo meu ser 
com as Chamas do Vosso ardente Amor; 

tudo o que eu fizer a partir de agora, 



 

seja feito meramente 
por Vossos Interesses e Vossa Glória  

e nada para mim; 
 

Eu,  
Vos consagro minha vida,  
e a partir de hoje quero  

ser a escrava de Vosso Amor,  
a vítima de Vossos Ardentes Desejos  

e de Vossa Paixão, 
para benefício de Vossa Igreja,  

e brinquedo de Vossa Alma; 
 

que meus traços se pareçam 
aos de Vossa Crucifixão 

através da amargura que encontrarei 
na surdez das almas, e ao vê-las cair; 

dai à minha alma sua porção; 
 

Sagrado Coração de Jesus, 
não me poupeis Vossa Cruz, 
como o Pai não Vos poupou; 

prendei meus olhos,  
para serem cativos 

de Vosso Sagrado Coração; 
 

indigna eu sou, e nada mereço, 
mas ajudai-me a viver  



 

meu ato de consagração sendo leal, 
invocando incansavelmente 

Vosso Santo Nome; 
fazei meu espírito repelir 

tudo o que não sois; 
 

Sagrado Coração de Jesus, 
fazei minha alma suportar, mais que nunca, 

as Marcas de Vosso Corpo  
pela conversão das almas; 

 

Eu,  
voluntariamente submeto minha vontade  

à Vossa Vontade, 
agora e para sempre;  

amém; 
 
- Jesus (AVVD-26 de janeiro de 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
“Anunciado nas profecias  

de Vossa Palavra, 
 ó Senhor,  

sabemos, confiamos e acreditamos  
que o Triunfo do Vosso  Sagrado Coração  

e do Imaculado Coração de Maria  
é num futuro próximo; 

 

por isso, vimos humildemente,  
 nos consagrar a nós mesmos,  

as nossas famílias e o nosso país 
aos Vossos Dois Sagrados Corações; 

 

acreditamos que,  
ao Vos consagrar nosso país, 

não mais será levantada a espada  
de nação contra nação , 

e não mais haverá treinamento para a guerra; 
 

acreditamos que,  
ao consagrar nosso país 

aos Vossos Dois Amorosos Corações, 
todo orgulho e arrogância humanos, 



 

toda impiedade e endurecimento do coração 
serão apagados, 

e, então, tudo que é mal será substituído  
pelo amor e coisas boas; 

 

acreditamos que  
Vossos Dois Sagrados Corações 

não resistirão, agora,  
aos nossos suspiros  

e nossas necessidades, 
mas, em sua Chama Amorosa,  

nos ouvirão e virão a nós 
para curar as nossas chagas profundas  

e trazer-nos a 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) 



 

 
Minha esperança é o Pai; 

meu refúgio, o Filho; 
minha proteção, o Espírito Santo. 

Glória a Vós, Santíssima Trindade. 
 

- Oração Ortodoxa 
 

 

 
Deposito em Vós, Mãe de Deus, toda a minha esperança. 

Guardai-me sob a vossa proteção. 
  

- Oração Ortodoxa 
 

 

 
“Pai todo Misericordioso, 

que aqueles que ouvem e ouvem novamente 
e contudo jamais compreendem, 
ouçam, desta vez, a Vossa Voz  

e compreendam que sois Vós, o Santo  
dos Santos; 



 

abri os olhos dos que veem e veem, 
 contudo jamais percebem, 

para que vejam, desta vez, com seus olhos 
Vossa Santa Face e Vossa Glória; 

colocai Vosso Dedo em seu coração 
para que seu coração se abra 

 e compreenda Vossa Fidelidade, 
eu rezo e  Vos peço todas essas coisas,  

Pai Justo,  
para que todas as nações se convertam 

 e sejam curadas  
através das Chagas 

de Vosso Filho Bem-Amado,   
Jesus Cristo;  

amém;” 
 

- Nossa Santa Mãe (AVVD-15 de maio de 1990) 
- Jesus (AVVD-08 de julho de 1990) 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Em AVVD-04 de maio de 1988, Jesus recomendou a 

Vassula que estas tradicionais orações fossem rezadas 

diariamente. 

 

 
“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. 
El não mais será a minha oração,  

mas a Vossa, ó Jesus. 
Ó Sagrado Coração de Jesus, 

deposito minha confiança em Vós, 
que eu não seja confundido. Amém.” 

 

- Oração Católica 
 

 

 
“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 Filho de Deus humanado,  
mas dignai-Vos ouvir-me propícia  

e alcançar-me o que Vos rogo. Amém.” 
 

- Oração Católica 

 

 

 

“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”.  

 

 

 

 
 

- Oração Católica 



 

 

 

Abbun dbashmayo, 
netquadash shmokh, 

titeh malkutock; 
nehweh sebyonokh, 

aykano dbashmayo of baro 
hab lan lahmo dsunquonan yawmono  

washbuq lan hawbayn wahtohayn 
aykano dofhnan shbaqn lhayobayn. 

wlo telan lnesyuno 
elo fason men bisho; 
metul dilokhi malkuto 

whaylo wteshbuhto lolan olmin. Amem. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
Jesus Cristo, Luz Radiante da santa glória  
do Pai Imortal, Celestial, Santo e Bendito. 

 

Agora que chegamos ao pôr do sol  
e vimos a luz do entardecer, 

damos glória a Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. 
 

É bom1, a todo momento, Louvar-Vos com vozes alegres, 
ó Filho de Deus e Doador da Vida. 

Por isso, o mundo Vos glorifica. 
 

- Hino Ortodoxo 
___________ 

1 digno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Meditações tiradas de A Verdadeira Vida em Deus. 
 

“Eu sou Deus, criatura, encontra-Me em Minhas 

Estações da Via Sacra; deseja-Me em cada Estação; Eu 

estou em cada uma Delas; Eu estarei nas Estações de 

Minha Cruz e quero-te lá; quero que ajoelhes nas 

Minhas Estações;” ♡ 
 

“Senhor, eu não sei o que quereis dizer! Que estações?1”  
 

(AVVD-29 de maio de 1987) 
_____________ 
1 Nós, ortodoxos, não fazemos a Via Sacra. 

 

 

 

 

 “em breve, e este é o vosso em breve, quando estiverdes 

cobertos com vosso próprio sangue, Eu, então, como 

Juiz, vos lembrarei do sangue que trazeis em vossas 

mãos por terdes proibido tantos de receber Minhas 

graças através deste “Recordador” de Minha Palavra; 

sois como os romanos, coroando-Me diariamente com 



 

uma coroa de espinhos; direis então como Pilatos: estou 

inocente desse sangue e lavareis vossas mãos em água 

perfumada? recusais aceitar o antídoto da morte, 

recusais reconhecer Minha Palavra dada em vossos dias 

por Meu Espírito Santo...” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
 

 

 

“amarraram Meus Pés com cordas e mandaram-Me 

andar até onde estava Minha Cruz; 
filha, não podia ir, pois Meus pés estavam atados, 

derrubaram-Me ao chão e puxaram-Me pelos cabelos em 

direção à Cruz; Minha dor era intolerável, pedaços de 

Minha carne  que estavam pendurados por causa da 

flagelação, foram arrancados; afrouxaram as cordas de 

Meus pés e chutaram-Me para que ficasse em pé e 

levantasse Meu fardo aos ombros; não podia ver Minha 

Cruz porque Meus olhos estavam cheios do sangue que 

escorria em Minha face por causa dos espinhos que 

haviam penetrado Minha cabeça; em seguida, 

levantaram Minha Cruz e colocaram-Na em Meus 

ombros, empurrando-Me em direção aos portões; filha, 

como era pesada a Cruz que tive de carregar! percebi 

Meu caminho em direção aos portões, guiado pelos 

açoites atrás de Mim, tentei ver Meu caminho através do 



 

sangue que queimava Meus olhos;”  (AVVD-09 de novembro de 

1986) 
 

 

 
“endireitei-Me com dificuldade; a multidão enfureceu-

se; não vi amigo algum à Minha volta; ninguém estava lá 

para Me consolar; Minha agonia parecia aumentar; e caí 

no chão;”  (AVVD-09 de novembro de 1986) 
 

 

 
“Eu vim neste Santo Coração, imagem e semelhança de 

Meu Sagrado Coração, para Me tornar o Homem-Deus a 

fim de seguir Seus passos1 e, mais tarde, Ela seguir os 

Meus;2 disse que Ela e Eu compartilhamos todo o 

caminho para a Cruz;  
 

Nossa união foi tão intimamente perfeita que não 

tínhamos necessidade de falar, pois a única expressão 

estava em Nosso Coração; Minhas palavras e Meus 

pensamentos não precisavam ser levados à Ela em 

Minha ausência; no supremo poder de Meu Espírito 

Santo tudo era conhecido por Ela; em Seu Coração 



 

virginal tudo era por Ela conhecido,  uma vez que Ela 

possuía Deus e Deus A possuía;”  (AVVD-20 de março de 1996) 
____________ 
1 Quando Jesus era criança e seguia Sua Mãe. 
2 compreendi que Maria seguia Jesus em Sua Missão. 
 
 

 

“temendo que Eu morresse antes da crucifixão, os 

soldados ordenaram a um homem, chamado Simeão, que 

carregasse Minha Cruz; filha, não foi um gesto de 

bondade ou de compaixão, mas a fim de poupar-Me para 

a Cruz (...) carregua1 Minha Cruz, Vassula, carrega-A 

por Mim,”  (AVVD-09 de novembro de 1986) 
____________ 
1 A primeira vez que Jesus falou sobre carregar Sua Cruz foi em 23 de 

outubro de 1986. 
 

 

 
“permiti-lhes coroar-Me com uma Cora de Espinhos, 

permiti-lhes zombar de Mim e cuspir em Minha Santa 



 

Face; permiti-lhes crucificar-Me, tudo por Amor a vós;”  

(AVVD-março de 1989) 
 

“então senti alguém enxugando Minha face; mulheres 

em agonia adiantaram-se lavando Meu rosto inchado;” 
(AVVD-09 de novembro de 1986) 
 

“contempla Meu Rosto; ter-Me visto, consola-Me; dize-

lhes que basta pouco para Me consolar; ♡ vem e louva-

Me, amando-Me;” ♡ (AVVD-07 de junho de 1987) 
 

“...se apenas soubésseis como estou pronto a perdoar os 

crimes de vossa era, por um só olhar afetuoso a Mim, 

por um instante de arrependimento, por um suspiro de 

hesitação, por uma pequena reconsideração; por um 

sorriso para à Minha Santa Face e Eu perdoarei e 

esquecerei, nem olharei para Minhas Chagas; apagarei 

de Minha vista todas as vossas iniquidades e pecados se 

tivésseis um simples momento de arrependimento ♡, e 

todo o Céu celebraria vosso gesto, pois vosso sorriso e 

vosso olhar afetuoso seriam recebidos como incenso por 

Mim, e aquele breve momento de arrependimento seria 

ouvido por Mim como uma nova canção;”  (AVVD-29 de 

agosto de 1989) 
 

 

 



 

 

“... amo todos os que caem e vêm a Mim pedindo perdão, 

amo-os ainda mais; Eu nunca os rejeitarei, mesmo se 

caírem milhões de vezes; estarei sempre presente para 

perdoar e lavar suas iniquidades em Meu Sangue;” 
(AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 

“... amo-te e sustentarei tuas quedas; não permitirei que 

te percas; ♡”  (AVVD-15 de maio de 1987) 
 

 

 

“... mulheres em agonia adiantaram-se lavando Meu 

Rosto inchado; Eu as ouvi soluçando e lamentando-se; 

Eu as compreendi; “benditas sejais”, Eu disse, “Meu 

Sangue lavará os pecados da humanidade; vede filhas, 

chegou o tempo de vossa salvação;”  (AVVD-09 de novembro de 

1986) 
 

“ai daqueles que ainda carregarem seu pecado aninhado 

dentro de si como se estivessem com criança, quando 

Meu Dia chegar;” (AVVD-02 de junho de 1991) 
 

“os reis da Terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os 

poderosos, todos, escravos e homens livres se esconderão 



 

nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo 

aos montes e às pedras: “Desmoronai sobre nós e 

escondei-nos da Face Daquele que está sentado no 

Trono, e da ira do Cordeiro,” (Ap.6,12-17)  (AVVD-03 de março 

de 1992) 
 

 

 
“Meu Coração se enche de compaixão por tua miséria ♡ 

e por tuas quedas;”  (AVVD-31 de maio de 1987) 
 

“hoje, pergunto aos que recusam esta revelação: “em 

vossa era, é contra Minha Lei  salvar Minha criação da 

queda através de Minhas Obras Providencias de hoje?'”  
(AVVD-2 de janeiro de 1988) 
 

 

 

“chegando ao Monte, lançaram-Me por terra, rasgaram 

Minhas vestes, deixando-Me nu para que todo olho 

pudesse ver-Me; Minhas feridas abriram-se novamente e 

Meu Sangue escorria pelo chão; os soldados ofereceram-

Me vinho misturado com fel; Eu recusei porque bem no 



 

Meu íntimo já sentia a amargura dada por Meus 

inimigos;” (AVVD-09 de novembro de 1986) 
 

“tuas roupas, Minha filha, ficarão encharcadas em teu 

sangue, e isso também será evidência de que vens de 

Mim; nasceste para isso e tua aceitação Me delicia, 

porque através de teus sofrimentos Eu salvarei muitos;”  
(AVVD-25 de outubro de 1995) 
 

 

 

“primeiramente e com rapidez, pregaram Meus punhos, 

permitindo, em seguida, que os pregos se acomodassem 

em Minha Cruz; esticaram Meu corpo alquebrado e, com 

violência, trespassaram Meus pés; filha, ó filha, que dor, 

que agonia, que tormento para Minha alma, esquecido 

por Meus bem-amados, negado por Pedro sobre quem 

Eu fundaria Minha Igreja, negado pelo resto de Meus 

amigos, deixado só e abandonado aos Meus inimigos; 

solucei porque Minha alma estava cheia de tristeza;” 
(AVVD-09 de novembro de 1986) 
 

“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 vos libertar, permiti-lhes trespassar-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;”  (AVVD-março de 1989) 
 

como podem não se amar uns aos outros? como podem 

honrar-Me quando discriminam e rejeitam?1  Eu não fui 

pregado na Cruz apenas por causa dos justos;”  (Meu Anjo 

Daniel-21.11.86) 
_____________ 
1Os Seus Ensinamentos. A Tradição da Igreja. 
 

 

 

 

“os soldados levantaram Minha Cruz, fincando-A na 

vala; contemplei a multidão, mal podendo ver de onde 

estava; com Meus olhos inchados, observei o mundo; não 

vi amigo algum entre aqueles que caçoavam de Mim; 

ninguém estava lá para consolar-Me; “Meu Deus! Meu 

Deus, por que Me abandonaste?” fui esquecido por todos 

aqueles que Me amavam; Meu olhar pousou em Minha 

Mãe; contemplei-A e nossos corações falaram; “dou-Te 



 

Meus filhos bem-amados para que sejam Teus também, 

Tu deves ser sua Mãe;” (AVVD-09 de novembro de 1986) 
 

“Lembra quando Eu estava na Cruz? quais foram as 

palavras que Eu disse? Eu disse que Ela é sua Mãe 

também. Ela ama você e se importa com você. Abba dá a 

quem Ele desejar. Aceite o que Deus está lhe dando”. (Meu 

Anjo Daniel-4.10.86) 
 

“Eu gritei de Minha Cruz, foi Meu último grito forte 

enquanto ainda estava na carne, um grito cheio de 

sofrimentos, dores e amargura ressoando das 

profundezas de Minha Alma, rompendo as alturas no 

Céu; ele sacudiu as fundações da Terra e partiu pela 

metade o coração daqueles que Me amavam, como 

rasgou o véu do Templo; ♡  ressuscitou devotos 

seguidores Meus, como ressuscitou os mortos de suas 

sepulturas derrubando a terra que os cobria, assim como 

derrotou o Maligno; um grande trovão sacudiu o próprio 

Céu acima, e cada anjo, tremendo, caiu prostrado e 

adorou-Me em absoluto silêncio; ♡ Minha Mãe, em pé, 

perto de Mim, ao ouvir Meu grito caiu de joelhos por 

terra e cobriu Sua face soluçando, carregando Consigo 

esse último grito até o dia de Sua dormição; Ela sofreu...  
(AVVD-29 de abril de 1987) 
 

“tudo estava terminando, a salvação estava próxima; vi  

os Céus se abrirem, cada anjo estava em pé e todos em 



 

silêncio, “Meu Pai, em Tuas mãos entrego o Meu 

Espírito,  estou Contigo, agora;”  (AVVD-09 de novembro de 

1986) 
 

“estou amargurado, sofrendo ainda pelas muitas 

iniquidades do mundo, pela maldade, pela ausência de lei 

e pelo egoísmo; Meu Grito, a cada dia, está mais alto; ♡ 

fui deixado sozinho em Minha Cruz, sozinho para 

carregar os pecados do mundo em Meus ombros, ♡ 

sozinho para sofrer, sozinho para morrer, derramando 

Meu Sangue que cobriu o mundo inteiro, redimindo 

Meus bem-amados; ♡ 

esse mesmo Grito está agora na Terra como um eco do 

passado; estou vivendo nas sombras do passado? foi Meu 

Sacrifício em vão? como podeis não ouvir Meu Grito da 

Cruz? por que tapais vossos ouvidos e O afastais? ♡”  
(AVVD-29 de abril de 1987) 

 

 

 

 

Maria Nossa Mãe diz: “... jamais percas a coragem; estou 

a teu lado; penetra nas Chagas de Jesus, entra em Meu 

Doloroso Coração e sente Minha tristeza, sente como 

choro; 



 

Eu venho a muitos;1 mostro-lhes Meu Coração; dou 

sinais permitindo Minhas estátuas derramarem 

lágrimas; apareço em vários lugares, mas os corações de 

Meus filhos estão cobertos por uma grossa camada, uma 

camada de descrença; eles ridicularizam os que  

acreditam; a Palavra de Deus nada significa para eles; os 

apelos de Deus são ignorados, eles não prestam atenção 

aos Nossos avisos; ninguém quer ouvir as revelações 

feitas por Deus e proferidas pela Sua Boca; a fé de tua 

era desapareceu, varrida pela intolerância, perversão, 

crueldade e ignomínia; quão triste está Meu Imaculado 

Coração; Minha Mão não pode mais impedir o Braço de 

Deus de cair sobre vós”.  (AVVD-06 de agosto de 1988) 
___________ 
1 Aparecendo. 
 

 

 

 

“quero ressuscitar-vos de vossas sepulturas e conduzir-

vos de volta ao vosso domínio:  Meu Sagrado Coração;”  
(AVVD-10 de abril de 1990) 
 

“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 corrompida, mas assim 

chamada 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; 
e então o Sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus, 

uma grande luz será vista em vossas trevas, pois Eu, o 

Santo, vos quero 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; 
 

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 terás sede de 

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; ♡  

IXθYΣ”   (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 

- A Via Sacra é uma Oração Católica 

 

 



 

 

 
O encontro de Oração de A Verdadeira Vida em Deus 

pode ser concluído com uma ou ambas das seguintes 

orações: 
 

 

V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 
R. E Ela concebeu do Espírito Santo. 
Ave-Maria… 
V. Eis a escrava do Senhor. 
R. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. 
Ave-Maria… 
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
Ave-Maria… 
 

Infundi, Senhor, em nossos corações, a Vossa Graça, Vo-lo 

suplicamos, a fim de que, tendo conhecido pela Anunciação 

do Anjo, a encarnação de Jesus Cristo, Vosso Filho, pelos 

merecimentos da Sua Paixão e Morte na Cruz, sejamos 

conduzidos à glória da Ressurreição. Isso Vos Pedimos Ó 

PAI, por Jesus Cristo, Vosso Filho e nosso Senhor. Amém. 



 

 
[Rezemos] “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de 

Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos 

vós. Amém.” 
 

 
Um hino de sua escolha pode ser cantado. 
 

 



 

 
“Quanto mais chuva cai no solo, mais macio ele fica; do 

mesmo modo, quanto mais invocamos o Santo Nome de 

Cristo, mais se alegra o solo do nosso coração.” - Santo 

Hesíquo, o Padre 
 

 
 

 

A oração de Jesus, uma oração do coração que remonta ao 

misticismo bizantino (“Jesus Cristo, Filho de Deus, tende 

piedade de mim, pecador”) geralmente é rezada usando-se 

uma espécie de rosário (“komboskini”, em grego; “vervitsa” 

ou “chotki”, em russo) formado por 33, 50, 100, 103 ou 300 

nós ou contas. São normalmente feitos de lã preta e 

separados, em intervalos, por contas de madeira, vidro ou 

metal. Às vezes, os rosários maiores são decorados com uma 



 

cruz e uma franja. A franja – de acordo com a tradição – era 

usada para enxugar as próprias lágrimas.  
 

É muito simples usá-lo: reza-se a oração de Jesus em cada 

nó. Na cruz diz-se: Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos.  
 

Para os cristãos ortodoxos, a posição normal de reverência 

para rezar é em pé; por isso o rosário deve ser rezado de pé, 

fazendo-se inclinações ou prostrando-se, ou fazendo o Sinal 

da Cruz. A tradição de repetir esta oração específica foi 

desenvolvida nos mosteiros ortodoxos. 
 

Os Rosários de Jesus estão disponíveis nas seguintes cores: 
 

branco, dourado ou prateado = (ressurreição),  

verde = (esperança),  

azul = (Mãe de Deus),  

vermelho = (mártires e Santa Cruz),  

roxo = (arrependimento), e  

preto = (lamentação dos pecados). 
 

O Rosário de Jesus está na página 56. 
 

“digo-te que se alguém rezar esse Terço para Mim, o Céu 

se abrirá para ele e Minha Misericórdia o salvará;”  (AVVD-

18 de janeiro de 1990) 
 



 

 
“Com o Rosário, o povo Cristão vai para a escola de Maria 

e é levado a contemplar a beleza no Rosto de Cristo e 

experimentar a profundidade do Seu Amor. Através do 

Rosário, os fiéis recebem abundantes graças, como se 

viessem das próprias mãos da Mãe do Redentor.” (Carta 

Apostólica “Rosário da Virgem Maria”, João Paulo II, 16.10.2002)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

O Rosário é formado por “dezenas”. Uma dezena é um “Pai 

Nosso”, seguido de dez “Ave Marias” e, depois, um 

“Glória”. 



 

Essas orações normalmente são seguidas de outras, tais 

como: “Ó Meu Jesus, e/ou “Jesus, Meu Único Amor”. 
 

Existem quatro conjuntos de cinco dezenas. Cada dezena é 

um episódio da vida de Jesus e Maria, perfazendo um total 

de 20 episódios. Cada episódio ou “história” deve ser rezado 

ou meditado enquanto as orações são recitadas. 
 

Existem terços de vários tamanhos e cores, feitos de todo 

tipo de material, como madeira, plástico, vidro, sementes e 

até pedras preciosas. 
 

Dizem que é melhor recitar bem uma dezena do Santo 

Rosário do que recitar mal cinco dezenas. 
 

Mais detalhes sobre a oração do Rosário e sobre os mistérios 

encontram-se a partir da página 21. 
 

 

“...agradar-Me rezando o Santo Terço; sente os 

Mistérios, enxerga-os através dos olhos de tua Santa 

Mãe;”  (AVVD-04 de junho de 1988) 
 

“cada oração deve brotar do coração; tendes de sentir o 

que dizeis, portanto não tenhais pressa em meditar cada 

Mistério;”  (AVVD-21 de novembro de 1988) 

 



 

 

 
Na pontuação original das mensagens manuscritas, as 

vírgulas, o ponto e vírgula e os dois pontos são mais usados, 

e só ocasionalmente se usa o ponto final. O texto é todo 

escrito em letras minúsculas, exceto quando as palavras se 

referem a Deus ou a Nossa Senhora ou para dar ênfase. 
 

Vassula disse: “Eu nunca entendi por que o texto foi 

pontuado desta maneira, até que um dia um padre me disse 

que o Antigo Testamento foi escrito no mesmo estilo, em 

hebraico”. 
 



 

 

“Sou conhecido por Minha Misericórdia e por Meu 

terno Coração; não ouviste que posso transformar 

desertos em rios e solos áridos em fontes de água? exalta-

Me nas reuniões e faze esta geração compreender que a 

Dignidade Real é Minha; que retribuição podem eles Me 

fazer por Minha Soberania? Meu Coração Real levanta 

os pobres em espírito, Eu elevo os necessitados e os 

miseráveis para lhes dar vestes reais, permitindo-lhes 

caminhar em Minhas Cortes; Eu os abençoo imprimindo 

inteiramente neles Meu Santo Nome, abrindo-lhes as 

portas da virtude, para que seu comportamento agrade 

Minha Real Dignidade; educados por Mim eles 

aprenderão a levar uma vida irrepreensível;” 

 
(AVVD-5 de fevereiro de 1999) 
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