
Preparo-vos para 
viver em Novos Céus 
e numa Nova Terra

Hino de Amor

Preparo-vos para viver em Novos Céus e numa Nova Terra 

(Ap 21,1), porque se aproxima o tempo em que o Amor 

estará de regresso e viverá no meio de vós. Bem depressa 

ireis sentir os Passos do Amor, no Seu Caminho de 

regresso e é justamente por esta razão que a Minha Voz é 

agora ouvida em toda a terra, como é também por este 

motivo que os vossos jovens têm visões. Eu disse que 

derramaria o Meu Espírito sobre toda a humanidade e que 

os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam e que, 

mesmo aos mais pequenos de vós, Eu Mesmo daria as 

Minhas Bençãos (Act 2,17-18; Joel 3,1-2). Sim, a Minha 

Voz, hoje, grita no deserto. Eu chamo cada um de vós, 

apesar de alguns não terem compreendido as intenções 

do Meu Espírito e nem sequer terem compreendido nem 

os Sinais nem as visões dos vossos jovens. Eles não têm 

em conta os Frutos dos Nossos Corações¹, mas tratam as 

Minhas almas eleitas por impostoras. 

Eu permanecerei convosco deste modo, ainda por um 

pouco de tempo, mas não vos deixarei sem primeiro Me 

assegurar de que tereis refúgio e pastagens. Eu sou o Bom 

Pastor que Se encarrega de vós. Eu sou o Senhor que, à 

maneira de um guarda, vos vigia, Lá do Alto. 

(10.01.90 AVVD)
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Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)

Notícias Internacionais

Notícias Nacionais

JUNHO 
.

4 a 8 de Junho – SUÉCIA – Retiro 

espiritual de AVVD na Suécia, com a 

presença de Vassula. Participaram 120 

pessoas de diversos países: Suécia, 

Dinamarca, Ilhas Féroe, Noruega, 

Finlândia, Groenlândia, França, Bélgica, 

Grécia, Irã, Colômbia, Síria, Líbano, 

Argentina e EUA.

SETEMBRO
.

23 a 27 de Setembro – República Democrática do CONGO 

– O estádio com capacidade para 50 mil pessoas estava 

lotado. O governo e todas as Igrejas vieram para ouvir as 

Mensagens. Vassula falou em três cidades: Lubumbashi, 

Kisangani, Kinshasa.

OUTUBRO
.

10 a 15 de Outubro – RODES, Grécia – Retiro anual, com a presença de Vassula. Havia 

275 pessoas de 34 países e 18 membros do clero de diferentes partes do mundo. Durante  

o Retiro, os participantes puderam visitar, com Vassula, o Mosteiro de Skiadenis onde está 

um ícone de Nossa Senhora que se acredita ter sido pintado por S. Lucas. E o Santuário de 

Nossa Senhora de Tsambika onde está o ícone de S. Miguel que derramou lágrimas no ano 

de 2013.

NOVEMBRO
.

01 a 03 de Novembro – JAPÃO – 

Vassula deu testemunho em três 

cidades: Yonago Tottori, Koriyama 

Fukushima e Yotsuya Tokyo.

DEZEMBRO
.

12 a 16 de Dezembro – MÉXICO – VIII Retiro Latino-Americano, com a 

presença de Vassula.  Estavam presentes 330 pessoas, de 30 países. Do Brasil, 

43 participantes. Foram momentos muito lindos. Um derramamento muito 

grande do Espírito Santo, com muitas curas. Pessoas de diversos países estavam 

reunidas para rezarem juntas num lugar abençoado: Guadalupe, onde Nossa 

Senhora apareceu a um pobre índio em 1531.

IV Retiro AVVD da Região Sul – 

Aconteceu nos dias 15 a 17 de maio, na 

Casa de Retiros Vila Fátima, em 

Florianópolis, SC, num lugar lindíssimo, 

com vista para o mar e muito verde. Foram 

dias maravilhosos, com muitas bênçãos.

I Retiro Regional para as Testemunhas 

AVVD – Aconteceu nos dias 21 a 24 de 

maio, reunindo irmãos de diversos Estados, 

para um encontro mais profundo com o 

Senhor, sob a orientação do Pe. Simeão. 

Estes irmãos estão se preparando para 

serem Testemunhas de AVVD.

No ano de 2014, Vassula esteve:

Continuação...

Já somam 1049 apresentações de Vassula em 85 países ao redor do mundo, nestes 29 anos de Mensagens.

I Retiro Regional AVVD de São Paulo - Em 

Itapecerica da Serra, de 26 a 28 de junho 

de 2015, aconteceu o I Retiro Regional 

AVVD de São Paulo. O Espírito Santo, 

através do Padre Adalberto Júnior, nos 

conduziu a uma reflexão sobre a Oração de 

Jesus e o Deserto Interior.

II Retiro Espiritual Regional AVVD no Rio 

de Janeiro - Aconteceu de 3 a 5 de Julho de 

2015, no Rio de Janeiro, com 31 

participantes. O tema do retiro foi ‘A 

Misericórdia de Deus’. Frei Alécio realizou 

duas Celebrações Eucarísticas, com a forte 

presença do Espírito Santo.



Palestras de Vassula

Primeira palestra de Vassula no “VIII RETIRO LATINO AMERICANO 

NO MÉXICO” - DEZ/2014 - Segunda parte

os nossos dias, o chamado de Deus é para uma renovação 

Nespiritual e para alcançarmos patamares mais altos que 

parecem, no momento, impenetráveis e reservados somente 

para os santos. Mas nossa fé em Deus O estimulará a responder às 

nossas necessidades.

Nas Mensagens, Nosso Senhor disse: “Eu irei e visitarei Meus filhos 

pródigos e chamá-los-ei de volta para Mim, lembrando-lhes esse 

oceano de bondade, lembrando-lhes de colocarem sua confiança em 

Mim, e de nunca se entregarem ao mal...” (03.02.2003 AVVD)

Os passos que conduzem ao desapego, ao despojamento e à 

impassibilidade são, acima de tudo, por se ter renunciado ao mundo e à 

própria vontade; é uma vida vigorosamente incrustada em Deus como 

uma ostra está colada numa rocha. 

Quando Deus está perto e se aproxima de uma alma, ela não pode negar 

a presença de Deus porque Sua presença é como um fogo, um Fogo 

divino do qual podem sair faíscas a qualquer momento e tocar a alma, 

deixando-a em chamas.

E temos testemunhado muitas pessoas que estavam distantes de Deus, 

que estavam como que desinteressadas e, então, de repente, 

encontraram as mensagens de AVVD e, quando isso aconteceu, surgiu 

alguma coisa parecida com um fogo interior, como uma faísca. Elas 

experimentam a presença de Deus e, ao sentir a presença de Deus, a 

faísca se torna uma chama, a exemplo da narração bíblica sobre 

descobrir a pérola preciosa. E já não querem mais nada do que há em 

derredor: somente querem olhar para Deus, transmitir a Palavra de Deus 

e se tornar testemunhas porque estão “pegando fogo”; e estas pessoas 

tornam-se apóstolos destes Fins dos Tempos. Porque, em suas mentes, 

por inspiração de Deus, querem converter o mundo inteiro, e mudar as 

pessoas. Mas, também, o desejo de que as pessoas possam conhecer a 

Deus. Não um Deus teórico, mas o Deus que está vivo, que sempre ama e 

que está sempre presente.

Numa Mensagem de Deus no dia 6 de Outubro de 1999, foi isto o que Ele 

disse:

“É justo dizer que Deus é Fogo ou, quando dizeis isto, é o Fogo do 

Espírito Santo, na medida em que podeis compará-lo a um fogo físico, 

que inflama tudo e passa por todas as aberturas; o que quer que Ele 

toque Ele mesmo o inflama. O Fogo de Deus é um Fogo de Amor (...). 

Com efeito, uma tal criatura, se não fosse consumida pelo Amor, 

poderia escrever-Nos [escrever à Santíssima Trindade] orações em 

forma de poemas religiosos? (...) aquele que se deixa possuir por estas 

Chamas amorosas sofre como se fosse abrasado pelo fogo, mas também 

pelo amor.” (06.10.1999 AVVD)

Quando apanhada no Fogo divino, a alma é sacudida, transformando-

se de uma grosseira e bruta pedra num diamante. E a mensagem 

continua:

“O Espírito Santo, na Sua ação amorosa, prepara (...) [a alma] para 

ver Deus. Acaso não lestes: "Felizes os puros de coração, pois verão a 

Deus"? Uma vez que vires Deus, como diz a Escritura, a tua alma 

gritará: 'Minha Alegria! Como é justo amar-Vos!' e, imediatamente, te 

apoderarás de Nós para Nos possuíres... e Eu descerei das nuvens 

para te elevar e te trazer sobre as Minhas Asas, a fim de te lançar nos 

céus. E como um guia de turismo, Eu Mesmo te contarei a história das 

coisas que são invisíveis aos olhos e inacessíveis ao tato. Eu Próprio te 

mostrarei o Meu Glorioso Trono, de onde governo, mas de onde 

também tu, junto de Mim, poderás governar Conosco”. (06.10.1999 

AVVD)

Portanto, depois disso, não podemos mais dizer que veremos o céu e 

Deus somente após a nossa morte, quando, na realidade, Deus está 

nos dizendo que podemos vê-Lo e ver o céu agora mesmo. Não 

podemos dizer: nós não sabemos se a presença de Deus está em nosso 

coração e que nós O possuímos, depois que Ele nos incendiou. Nós 

saberemos porque depois deste Fogo purificador ficaremos cientes da 

presença de Deus.

Podemos estar inteiramente com Ele enquanto estamos na terra, 

caminhar com Ele e governar com Ele. Sim, governar com Ele. Uma vez 

que estiveres unido(a) com Deus, Deus, então, te carrega e tu nunca 

mais te separarás d'Ele. Deus se torna o teu Santo Companheiro, 

enquanto te arrasta para toda parte que Ele quer, no Seu Amor 

misericordioso. Portanto, sejamos merecedores de dizer:

“Eu tenho uma compreensão de Deus, cujo Amor é como um 

relâmpago de Fogo. Eu sou agora um filho de Deus, pois bem, estou no 

meu caminho para ser deificado por ter aceitado nosso Pai, e ter feito 

as pazes com Ele... Ah, quanto eu me deleito! É que agora, não tenho 

mais fronteira alguma com o Meu Criador; não, absolutamente 

nenhuma, já não há fronteiras!”

E a mensagem termina com o Senhor dizendo: “A partir de agora, 

mesmo os mais miseráveis terão uma Divina Visitação porque o Meu 

Regresso é iminente. Eu vou visitar mesmo os que não são 

familiarizados com as Minhas Obras Divinas. Pela sua nulidade, eles 

nada têm adquirido e não têm conhecimento algum da Minha Pessoa 

e tampouco souberam alguma vez que Eu Sou Aquele Que Sou, o seu 

Mestre e o seu Deus...” (24.04.2000 AVVD)

Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)

2
5

3

6

84

7

9

10

11

  NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

  NOTÍCIAS NACIONAIS

 TESOUROS DA IGREJA
ICONOGRAFIA I - "IC"

  PALESTRAS DE VASSULA
1ª PALESTRA DE VASSULA NO VIII RETIRO 
LATINO AMERICANO 2014 - Segunda parte

OBRAS DE AMOR NA AVVD
  CASA DE MARIA - SORRISO DE DEUS
  AVVD-BM

SOU JOVEM, QUERO SER SANTO!
ESPAÇO JOVEM AVVD  UNIDADE DOS CRISTÃOS

UNIFICAÇÃO DAS DATAS DA PÁSCOA

  A "MARCA DA BESTA"
  PROFECIAS

TESTEMUNHO 

TESTEMUNHO 

  FRUTOS AVVD

  FRUTOS AVVD

QUEM É O ESPÍRITO SANTO

E ÀS CRIANÇAS!
CONHEÇA A RÁDIO TLIG

APELOS DOS CÉUS

COORDENAÇÃO

índice



Unidade dos Cristãos

aríssimos, no mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de 

CJesus, recebemos uma notícia que nos deixou cheios de esperança 
e alegria. Foi publicado no jornal italiano “Corriere della Sera” que 

o Papa Francisco propôs aos patriarcas de Constantinopla e Moscou a 

unificação da data da Páscoa. E ainda, durante uma visita a um retiro de 
sacerdotes em Roma, na Basílica de Latrão, no dia 12 de junho, o Papa 

afirmou que “temos que entrar em um acordo e a Igreja Católica está 
disposta, desde o pontificado de Paulo VI, a renunciar ao primeiro 

solstício, depois da lua cheia de março.”

Por que a diferença?

A origem da data remonta ao fato de que a morte de Cristo ocorreu em 

torno da festa da Páscoa Judia. Os Evangelhos se referem a esta 
celebração na passagem bíblica da Última Ceia, quando Jesus se reúne 

com seus discípulos para celebrar esta festa na qual os judeus 
recordavam a saída do Egito. Os judeus devem renovar cada ano esta 

celebração no dia 15 do mês de Nissan, que começa com a primeira lua 
nova da primavera. Com o passar do tempo, e embora algumas regiões 
no mundo não aderissem, a Igreja começou a unificar a data da Páscoa. 

Desde o I Concílio Ecumênico de Niceia, no ano 325, a Semana Santa se 
celebra no primeiro domingo de lua cheia depois do equinócio primaveril 

(ao redor de 21 de março). Assim, o Domingo de Páscoa acontece em um 
parêntese de 35 dias, entre 22 de março e 25 de abril. Hoje, a Páscoa é 

celebrada em datas diferentes porque em ambas as Igrejas a ressureição 

do Senhor Jesus acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia 
depois do equinócio de primavera no Hemisfério Norte e do outono no 

Hemisfério Sul, quando o dia e a noite têm a mesma duração. Todavia, 

a Igreja Ortodoxa utiliza o calendário juliano e a Católica Romana, o 
calendário gregoriano, decorrendo daí a diferença das datas. 

Consoante declaração do Patriarca Copta Tawadros II, ortodoxo, a 
diferença na celebração da Páscoa está relacionada a "um problema 

histórico” que, por si só, não tem implicações de fé e de doutrina. 
Oportuno relembrar que o mesmo Patriarca Ortodoxo, primaz da Igreja 

Ortodoxa numericamente mais consistente entre aquelas presentes 
nos países árabes, já havia solicitado a unificação das datas da Páscoa 

em uma carta enviada em maio de 2014 ao Papa Francisco e o fez 

novamente em 09 de novembro do ano passado. 

JESUS DIZ:

[...] digo-te, filha: Vês como os do teu Povo estão a viver 
despreocupados e numa terrível apatia, quando se trata de trabalhar 

pela União? não permitirei mais isto; vou estender Minha Mão, até 
mesmo às partes mais remotas da tua nação e derrubarei esses 

vendilhões que impedem Meu Povo de se unir; Eu elevei-te para seres 
um sinal de União, um sinal da Minha Misericórdia, um sinal do Meu 
Poder, mas as paixões do seu ostensivo orgulho fizeram-nos cegos; 

hoje, posso dizer: "deixai que os seus ossos se consumam" e ficarei 
vingado; posso enviuvar tua nação; mas na Minha Misericórdia, e por 

força do Meu Amor, erguerei do Leste pelo menos um que dirá ao seu 
irmão: "vem e caminha na minha terra; vem e come à minha mesa, 

vem e bebe comigo; os meus odres estão a transbordar de vinho novo; 

vamos, juntos, apascentar os nossos cordeiros e fazer um Éden das 
nossas pastagens; nosso Deus! vede o que as nossas mãos fizeram do 

Vosso Santuário!" [AVVD, 24.10.1994]

[...] apressai o dia da Minha Glória; do Leste, apressarei um coração 
generoso que, na sua lealdade, selará um pacto de paz com o 

Ocidente; Minha Soberania foi partida em duas e, depois, em 
estilhaços... quão gloriosos vós éreis nos dias de outrora! vinde 
reconstruir Minha Casa em Uma apenas, unificando as datas da 

Páscoa... há duas Irmãs que Minha Alma ama e nelas se regozija, 
muito embora estejam rodeadas por uma grande multidão de irmãos 

que as não querem escutar; mesmo que sua alma jamais tenha estado 
tão perto da morte, eles não ouvem; por isso, vou Eu Mesmo unir as 

duas para honrarem Meu Nome e pronunciarem Meu Nome em torno 

de um único altar e, imediatamente depois, os irmãos, todos juntos, 
completarão a cerimônia; [AVVD, 05.10.1994]

[...] ama-Me e, pelo teu amor, convocarei as Igrejas para unificar as 

datas da Páscoa. [AVVD, 15.04.1994]

Irmãos, rezemos fervorosamente para o apressamento do 
cumprimento das profecias de Jesus em AVVD.

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

alessandraavvd@hotmail.com

UNIFICAÇÃO das DATAS 
da PÁSCOA

Papa Francisco e o Pat riarca Bartolomeu I

Avisos

Reunião anual da Comissão 
Organizadora da Associação AVVD-Brasil
De 28 a 30 de agosto em Brasília. 
Informações e inscrições com Margarida: 
clinicashalom@hotmail.com

10ª Peregrinação 
Ecumênica TLIG - Itália 
De 10 a 17 de  outubro.
Inscrições e informações: 
http://www.tlig.net/Italy   
pilgrimage@tlig.org

Celebração do 30* Aniversário de A Verdadeira Vida em Deus em Brasília
Dia 28 de Novembro de 2015: Dia de Louvor e Ação de Graças
Informações e inscrições: Margarida - clinicashalom@hotmail.com
(61) 3361-8589 

Eventos AVVD 2015 - 2ª parte 
Lançamento 
do Livro Único 
Já está disponível para 
venda o Livro Único das 
Mensagens de A 
Verdadeira Vida em 
Deus. Veja na última 
página da revista como 
você pode adquirir o 
seu exemplar.



“Meu Senhor, Vosso Nome é como um óleo escorrendo, 

semelhante àquele que escorre dos ícones. É Vossa assinatura, meu Senhor”
(29.07.1991 AVVD)

Tesouros da Igreja

C
om a abreviação (Ic) de Icous, 'Jesus!', 

em língua grega, Ele assina algumas 

mensagens em AVVD. Esse simples 

detalhe me reporta a uma dimensão profunda e 

rica de nossa Igreja. Portanto, convido os 

leitores a buscarmos essa grande riqueza da 

Igreja que vem do Oriente: a Iconografia. Antes 

de tudo, quero transcrever algumas linhas de 

uma das pregações que Pe.  Raniero 

Cantalamessa fez na casa pontifícia na 

quaresma desse ano de 2015. Após uma 

meditação introdutória sobre o sentido da 

Quaresma, o pregador buscou mostrar a 

complementaridade das duas tradições sobre 

alguns dos grandes mistérios da fé: a Trindade, a 

pessoa de Cristo, o Espírito Santo e a doutrina 

da Salvação. 

Na segunda pregação, ele assim dizia: “O 

Concílio Vaticano II, na Unitatis Redintegratio, 

já exortava a uma especial atenção às Igrejas 

orientais e às suas riquezas (UR, 14). São João Paulo II, na carta 

apostólica Orientale Lumen, de 1995, escreveu: '[...] 

acreditamos que a venerável e antiga tradição das Igrejas 

orientais é parte integrante do patrimônio da Igreja de Cristo; a 

primeira necessidade para os católicos é conhecê-la, a fim de 

poderem nutrir-se dela e favorecer, do modo possível a cada um, o 

processo da unidade [...] compartilhar as muitas coisas que nos 

unem e que certamente são mais numerosas do que as coisas que 

nos dividem'". 

Essa riqueza doutrinária e teológica foi transcrita nessas 

pregações na casa pontifícia, as quais vale a pena serem lidas. 

Todavia, pretendo falar sobre uma das riquezas teológicas e 

artísticas do Oriente que são os Ícones. Eles são característicos da 

Arte Sacra e Litúrgica da Igreja Oriental. Quando penetramos num 

templo ortodoxo, imediatamente percebemos inumeráveis ícones 

por toda a Igreja. Vassula relata essa linda experiência:

Epifania, 1991 - Enquanto eu estava na igreja ortodoxa, disse a 

Jesus: “Gostaria de ter voz e poder cantar no 

coral da igreja para Vós.” Jesus respondeu: 

“canta para Mim com o teu coração; alegro-Me 

muito mais em ouvir teu coração cantar para 

Mim;” Mais tarde, enquanto meus olhos 

passeavam pelos ícones e afrescos nas paredes, 

pensei: “Uau! Olha para esta grande Sagrada 

Família, da qual, um dia, faremos parte. Anjos, 

santos, nossa Santa Mãe, a Santíssima 

Trindade. Que Sagrada Família maravilhosa!" E 

minha alma ansiou por já estar com ela, por ser 

parte da Família e estar em constante adoração 

à Santíssima Trindade. 

E assim prossegue orando ao Senhor:

Ó Deus! que eu faça parte desta Família 

Celeste! Então, rezai por mim, Santos Anjos, 

rezai por mim para que, um dia, eu possa estar 

convosco no Céu e juntar-me a vós e aos Santos 

em uma constante adoração ao Santíssimo. 

Rezai por mim, santos do Altíssimo, para que 

eu aprenda a amar a Deus com perfeição.

Ó doce Santa Mãe, intercedei por mim e ensinai-me a ser 

submissa e obediente a meu Pai para que eu possa fazer Sua 

Vontade. Ó Santíssima Trindade, Fonte de Sublime Amor, 

Fonte de Inesgotável Ternura, vinde ensinar-me a ser íntima 

Convosco, unindo-me ao Vosso Espírito de Amor. Preparai-me 

para esta Hora, pois a noite está quase no fim e a Luz 

verdadeira está prestes a chegar. Santo Pai, não rezo apenas 

por mim, mas também por toda a humanidade; Uma vez que 

somos todos Vossos filhos, rezo e peço-Vos que nos olheis com 

Misericórdia. Pai Eterno, ensinai-nos a amar-nos uns aos 

outros, para que possamos fazer Vossa Santa Vontade e sermos 

legitimamente chamados Vossos filhos. Amém. (06.01.91 

AVVD)

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

ICONOGRAFIA I



Obras de Amor na AVVD

A
s Casas de Maria são dirigidas diretamente por Nossa Santa Mãe e 
nelas se cumpre somente a Vontade de Deus. As mulheres e homens 
que nelas trabalham conhecem essa Verdade e testemunham com 

freqüência que a Providência Divina é infinitamente superior às fraquezas 
humanas. O testemunho que vocês vão ler é de Maria da Glória Cavalcante, 
Coordenadora da Casa de Maria de Goiânia onde, há vários anos, além dos 
alimentos e da oração, as pessoas encontram atendimento odontológico e um 
novo motivo para voltar a sorrir. Além de novos dentes, lá recebem, com o 
verdadeiro amor, uma nova e poderosa autoestima. Muitos são os que 
choram de emoção ao se verem novamente sorrindo, podendo mostrar todos 
os dentes. Certamente nossa Mãe Santíssima também sorri com seus filhos 
queridos. Deliciem-se, então, com o testemunho da Glória. 

“Confesso que no final do ano passado, quando encerramos o último 
atendimento do consultório odontológico, eu estava determinada a não 

voltar mais a manter esse tipo de serviço na Beth Myriam. Essa idéia era 

somente minha e só Jesus a conhecia em 

meu co ração .  Chegou  dezembro , 

confraternizamo-nos e, como sempre, 

fizemos uma oração de agradecimento pelo 

ano de 2014. Ao se despedir, o Doutor 

Marcos acrescentou: “Em fevereiro a gente 

volta!”.

Fevereiro começou e minha filha enfrentou 

inúmeros problemas na gravidez. Passei, 

com minha família, por momentos de medo 

e de quase desespero, mas no final do mês 

a saúde dela se estabilizou por Graça 

recebida após uma promessa a Nossa 

Senhora de Lourdes. Em 15 de março, 

Doutor Marcos me ligou perguntando a 

data da volta. Não tive coragem de dizer a 

ele que não queria mais o atendimento 

dentário e pedi que me ligasse novamente 

no final daquele mês.

As pessoas atendidas na Casa de Maria me ligavam perguntando em que dia 

teríamos o dentista, mas eu respondia que não sabia. No meu coração eu 

estava decidida que a Beth Myriam não tinha mais condição de prestar esse 

atendimento. Liguei para a Berenice, pedindo a ela uma solução para o 
consultório; quem sabe se todo o equipamento não poderia ser doado a 
outra Beth Myriam, como a de Brasília, por exemplo, que tem bom espaço... 
Ela fez os contatos, mas a resposta foi negativa. Ouvindo isso, tive ainda 
mais certeza da minha decisão, pois se outra Casa de Maria não podia ficar 
com o consultório, muito menos a nossa, de Goiânia. Eu falava pra Jesus: 
“Agora chega, Senhor!! Com três netos para eu ajudar a cuidar, sem chance 
de sair de casa!”.

Decidi, então, vender o consultório. A essa altura, o dentista já me ligava de 
dois em dois dias, ansioso por recomeçar seu trabalho, mas eu não atendia 
às ligações. O pobre homem passou, então, a deixar recados. Eu estava 
muito constrangida, mas tomei coragem, liguei para ele e desabafei: “Como 

posso fazer caridade, se não tenho como sair de casa?”. Depois de ouvir 

tudo atentamente, o Doutor Marcos me pediu desculpas e que eu ficasse 

tranqüila. Disse que não mais insistiria e que aguardaria minha ligação 

quando o atendimento dentário fosse possível. 

Eu tinha me livrado temporariamente da insistência do doutor, mas eram 

muitas as pessoas atendidas na Casa de Maria que me cobravam o 

tratamento dentário. Dias depois, enquanto permanecia um tempo em 

silêncio diante do Santíssimo Sacramento, um pensamento me surgiu: - 

“Quem sabe se eu colocar uma pessoa em minha casa para ajudar com o 

bebê... Assim eu poderia voltar a ter tempo de me dedicar ao 

atendimento”...  

E assim foi feito. Liguei para o dentista, disposta a retomarmos logo o 

atendimento odontológico. A secretária dele me atendeu meio triste. 

Confidenciou-me que o Doutor Marcos andava muito deprimido por não 

estar trabalhando e que, para ajudá-lo, seus filhos estavam procurando 

um consultório na periferia para 

que ele pudesse voltar a atender 

seus pacientes. Meu coração doeu 

e não tive mais dúvidas. Disse à 

moça para marcar imediatamente 

o retorno do nosso bom dentista ao 

consultório da Casa de Maria. Com 

a data marcada, fui fazer uma 
faxina no local e - confesso - em 
meu coração ainda havia uma 
pont inha de descrença em 
começar tudo de novo com todos 
aqueles problemas de falta de 
recursos... Além disso, havia 
muitos produtos vencidos, a 
autoclave estava estragada... 

Na hora marcada, chega o dentista 
com quatro sacos plásticos azuis 
de 50 litros, repletos de muitas 

coisas. Quando começou a falar, eu só conseguia olhar para o rosto de 
Jesus e pensar: "Meu Deus, o Senhor é perfeito demais e eu cega demais!" 
Todo sorridente e animado, Doutor Marcos explicava: “Um dentista que 
era meu vizinho morreu há poucos dias e os filhos não sabiam o que fazer 
com os produtos e com os instrumentos de seu consultório. Então pedi 
para mim. Reuni tudo e trouxe para a Casa de Maria”.

Não por coincidência, tudo o que estava naqueles sacos imensos era 
realmente do que mais precisávamos, pois nos restara somente uns 
poucos instrumentos e uma resina da cor A2, cada tubo ao custo de 80 
Reais. O material que o falecido dentista deixara nas mãos do Doutor 
Marcos cobria todas as nossas necessidades para o atendimento, e ainda 
nos dava mais! Ganhamos umas 15 resinas importadas, que são 

caríssimas, além de vários instrumentos que ainda não tínhamos no 

consultório. Não sabemos até quando essa obra continuará, mas sei que 

desta vez o Senhor Jesus me esperou, me inquietou, ergueu-me e nos 

mandou muito, muito suprimento! Quando Ele quer, não tem como fugir. 

Não tem saída quando Jesus te quer numa obra.

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral
Coordenadora Nacional das Casas de Maria - AVVD-BM

mariaberenice.rosavieira@gmail.com

AVVD-BMAVVD-BM

“- Ama-Me, Minha menina; escuta-Me: não te libertarei das tuas cadeias antes 
que tenha concluído Minha Obra; depois virás a Mim”. (29.08.1987 AVVD)

Casa de Maria - SORRISO DE DEUS

Da esquerda 
para direita: Dr. 
Marcos durante 
atendimento, e 
com Maria da 
Glória



Profecias

O
 capítulo 13 do livro do Apocalipse de S. João nos fala de 

duas Bestas – uma que recebe do “Dragão” todo o poder e o 

trono dele, para combater contra os santos e vencê-los 

mediante um poder universal que dominava “toda tribo, povo, língua 

e nação”; a segunda Besta, também chamada de “falso profeta” em 

outras passagens,e que se apresenta como um cordeiro, está a 

serviço da primeira, como uma ideologia que leva todos os habitantes 

da terra a se tornarem adoradores dela. Nesse esforço, ela chega a 

condenar à morte quem se recusar a adorar a primeira Besta. Para 

total controle das pessoas, “ela faz com que todos, pequenos e 

grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na 

mão direita e na fronte. E ninguém pode comprar ou vender se não 

tiver a marca que é o nome da Besta, aliás, o número do seu nome.” 

Na Verdadeira Vida em Deus, Jesus volta, repetidamente, a 

mencionar as duas Bestas e o número simbólico com que se deixam 

marcar os seus adeptos: o 666. Alguns exemplos: 

“um dia, servos da Besta, juntos com o Falso Profeta, também 

conhecido como a segunda Besta, tereis de suportar o peso de 

vossas faltas, e elas serão tão graves quanto a Morte” 

(19.06.95 AVVD).

“com o império do dragão, a besta negra² instalou junto com a 

segunda besta, isto é, o falso profeta, polos de blasfêmia para si 

próprios em cada colina alta e debaixo de toda árvore frondosa, 

a fim de conquistar o mundo e apagar a luzinha que nele resta; 

em cada uma de suas sete cabeças, a besta fez ídolos 

representando seus próprios deuses; esses ídolos são 

colocados, com o poder do dragão, em altos postos; depois, 

nomearam para ocupar os altos postos, padres, dentre os seus, 

que hoje celebram no coração de Meu Santuário; e eles não Me 

adoram; eles fingem fazê-lo; andam disfarçados de sumos 

sacerdotes,³ adorando e servindo a própria besta e sua 

produção, que é conforme ao mundo; [...] eles ensinarão todas 

as nações a adorar a imagem do homem mortal,  uma imitação 4

sem valor, ao invés de Minha Glória Eterna...” (05 a 29.08.90 

AVVD).

2 Ap 13.
3 Ler a mensagem de 30.01.89.
4 Um falso Cristo.

“tua máscara não Me pode enganar, pois Meus Olhos sabem 

que, por detrás da máscara de cordeiro, escondes uma 

destruição imensa; tu te armaste até os dentes com o Mal! 

e agora planejas conquistar o mundo para apagar a 

pequena luz que ainda resta neles” “para Minha grande 

tristeza, muitos serão enganados por causa de sua 

aparência; por causa de sua máscara de cordeiro, ele 

atrairá muitos a seu favor” (30.01.89 AVVD). 

A novidade da VVD está em nos dizer que estamos no fim dos 

tempos e que a atual geração verá a realização da profecia: 

“hoje, todos vós vedes como essas profecias cumprem-se” 

(20.12.93 AVVD).  

Ora, as realidades da Bíblia devem ser vistas, antes de tudo, 

pelo ângulo espiritual. Assim, a marca na fronte indica a 

submissão universal a uma ideologia, uma maneira de pensar, 

que significa, na prática, uma adoração do “Dragão”, através de 

sua Besta. Em outras palavras, a conformidade de todos com 

uma visão anticristã do mundo. A marca na mão direita, que é 

símbolo da ação, significa um comportamento, uma maneira de 

agir, de acordo com essa visão ideológica. Portanto, um 

pensamento e uma conduta anticristãs que se voltam 

raivosamente contra os fiéis de Jesus, ameaçados de morte e de 

asfixia econômica.  

Mas as realidades espirituais e culturais, como as ideologias, 

não ficam confinadas nesses campos: elas tendem a se 

concretizarem em instituições, governos, partidos, potências 

muito concretas: uma ideologia racista inspira um governo, 

como o de Hitler, a perseguir os judeus; uma ideologia 

materialista inspira governos marxistas a genocídios 

justificados como preço necessário para a instalação do suposto 

“paraíso” socialista. Da mesma forma, a ideologia anticristã 

(segunda Besta) fornece inspiração ao poder político (primeira 

Besta) para perseguir todos aqueles que não podem aceitar 

seus postulados.  

Continua na próxima edição...

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

A “MARCA DA BESTA”



Espaço Jovem AVVD

J
esus é a Fonte do Amor Sublime, a Luz do mundo. Para 

nos salvar, Ele suportou a Cruz, sem fugir à infâmia a ela 

unida. Ele é Manso e Humilde. 

O mundo todo deve saber, especialmente a juventude, que 

conhecer Jesus e reconhecê-Lo como Deus é a Virtude 

Perfeita. Devemos e podemos sentir a Sua Santa Presença, 

aprendendo a incluí-Lo no nosso meio; aprendendo a dizer 

“Nós” e não “eu” e não O esquecendo entre uma oração e 

outra. Acolhendo-O constantemente no nosso coração, na 

escola, na universidade, no estágio, no trabalho, com os 

amigos...

Sejamos reconhecidos a Deus, por exemplo, refletindo antes 

de abrir os lábios para pronunciar seja o que for. Não vamos 

mais permitir aos nossos lábios que nos condenem! Que 

tudo quanto nós dizemos seja a prova de que somos filhos de 

Deus, com um espírito de santidade, de submissão e de 

pureza.

Apesar da nossa fraqueza, seja ela o que for, podemos 

chegar à Perfeição. Não interessa o que tenhamos feito até 

aqui. Não importa o estilo de vida que vivemos até este 

momento. 

Mesmo alguém que viveu todos estes anos gritando para si 

mesmo e para os outros que Deus não existe e é uma 

invenção da Igreja, até mesmo esta pessoa pode chegar à 

Perfeição, se se deixar guiar pelo Senhor.

É da natureza do jovem se entregar sem medo! Vamos, 

então, nos abandonar a Deus, todos os dias, oferecendo-

Lhe, sem temor, a nossa vontade. Ele conhece a nossa 

capacidade e não nos pedirá coisa alguma que nos possa 

fazer mal. 

Elevemos a nossa alma pela oração, crescendo em 

santidade, crescendo no Amor que Deus nos oferece tão 

abundantemente. Não escutemos nunca o rebelde. 

Não deixemos espaço algum vazio no nosso coração, dando 

assim ao demônio a oportunidade de nos tentar. 

Permaneçamos sempre na Fé, na Esperança e no Amor e 

que estas Virtudes sejam o Fruto que enche o nosso coração.

Deus está no nosso meio para prover tudo quanto falta à 

nossa alma. Ele nos prepara para entrar na Nova Era do 

Amor. Olhemos para Deus, o nosso Criador, como nosso 

Santo Companheiro, nosso Pai, Esposo da nossa alma, 

nosso Redentor, nosso Conselheiro.

A Promessa de Deus para nós, hoje, é que Ele aumentará 

os Seus Apelos, atraindo os Seus filhos, para alimentá-los 

com a Sua Própria Mão. Meterá a Lei no coração deles e 

eles permanecerão n'Ele e serão protegidos pelo Seu Amor.

Ele os confortará, reconduzindo-os à Verdade. Ele os 

desmamará, para lhes dar o verdadeiro Alimento. 

Sabe de quem Deus está falando? De você e de mim! É isso 

o que o Sagrado Coração de Jesus deseja fazer comigo e 

com você!

Mortos serão os dias em que nenhuma Bênção era 

acolhida! Deus tirará o Sudário que cobre os mortos e Ele 

Mesmo o ressuscitará com a Sua Luz! O Amor regressará a 

Nós como Amor e viverá no meio de nós.

Por isso, meu irmão, minha irmã, se você se sente tocado 

de alguma forma, procure meditar e viver esta Mensagem. 

Chame um, dois ou mais amigos e partilhe com eles este 

Hino de Amor. Você pode até formar um pequeno grupo de 

oração jovem que se reúne para conhecer mais este 

Tesouro e ser um verdadeiro Apóstolo do terceiro milênio!

Não tomemos as Mensagens de Deus como ameaças; Sua 

Mensagem é Mensagem de Amor e de Paz, que vem da 

Sua Infinita Misericórdia. É para mim e para você!

Abençoo-vos e abençoo as 

vossas famílias. Rezai e Eu 

rezarei convosco

 (22.09.1989 AVVD)

Herberth Acioli - Equipe  Jovens  AVVD
hs.acioli@hotmail.com



Frutos AVVD

D
esde criança participei de missas, 

celebrações da Palavra e, de vez em 

quando, de alguns grupos de [oração em] 

família, mas por “tradição”, e também não era 

regularmente. Era costume de minha família 

frequentar a Igreja e eu, consequentemente, 

também. Pouco tempo antes de conhecer esta 

obra, havia começado a participar de um grupo 

de oração da RCC juntamente com minha avó. 

Conheci a obra A Verdadeira Vida em Deus com 

14 anos de idade, que me foi apresentada 

também por minha avó. Já era verão e logo 

chegaram as férias escolares. Passávamos todos os verões na casa da 

praia. Lá, comecei a ler volume após volume, dia e noite. À medida que 

minha avó terminava um volume eu o lia. Era um desejo de “devorar” os 

livros, querer saber cada vez mais o que viria após cada volume. É 

incrível como todo o processo que Jesus faz com Vassula, durante a 

leitura acontece com a gente: a aproximação, a intimidade com Deus; o 

arrependimento; a vivência diária com o Espírito Santo... Paralelamente 

às leituras da AVVD, eu continuava participando do grupo de oração da 

RCC, e também tive a oportunidade de fazer meu primeiro retiro de 

carnaval. Deus foi amarrando de todas as formas para que ficasse unida 

a Ele e reavivasse minha fé. Enquanto eu estudava, sempre me 

dediquei muito aos estudos. Se antes minha vida girava em torno dos 

meus estudos, depois da AVVD, girava em torno de Deus. Sempre 

estudei no período da tarde, e nunca deixava para estudar para uma 

prova escolar no dia dela. Se antes eu agia assim, depois de conhecer a 

AVVD, minha rotina não era mais essa. Em primeiro lugar vinha a 

oração e, algumas horas antes da prova, eu estudava. E ainda assim 

continuava com as mesmas notas boas. Se antes para estudar eu 

necessitava escrever tudo, fazer resumos, Deus me capacitou para que 

eu conseguisse aprender na sala de aula e não precisasse mais revisar 

tudo para as provas. O meu prazer não era mais estudar, pois eu 

realmente gostava de aprender coisas novas, mas o meu prazer se 

tornou rezar o terço, buscar constantemente coisas de Deus, sejam elas 

músicas, encontros, vídeos, trabalhos, etc. E assim passei a “gastar” a 

maior parte do meu dia com tudo isso. Quando tinha 17 anos, fui 

convidada para estar à frente do ministério jovem da RCC de minha 

comarca (organizava os retiros de carnaval) em que atuei por 2 anos. 

Logo após a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, iniciei a 

Pastoral da Comunicação em minha paróquia. Assim, Deus colocou no 

meu coração uma sede de buscá-Lo cada vez mais, um desejo de estar 

rezando incessantemente e o prazer de estar envolvida com as coisas de 

Deus. Em 2012 comecei um namoro. Após alguns meses, entreguei o 

primeiro livro da AVVD a ele e hoje podemos compartilhar juntos das 

coisas de Deus e rezar juntos o terço diariamente e as orações conforme 

a espiritualidade ditada por Jesus na AVVD.

Karina Cechinel 

A
 minha história com AVVD 

começou há cerca de dois 

anos, quando comecei a 

namorar a Karina. Fui uma pessoa 

que, desde criança, sempre estava 

na ig re ja  par t ic ipando [das 

a t i v i d a d e s ]  c o m  a  m i n h a 

comunidade, porém na minha 

adolescência, por uma série de 

fatores, acabei me afastando da 

presença de Deus e da minha 

comunidade. Em 2012, comecei a 

namorar uma menina linda e, por minha sorte, ela 

sempre participou da vida em Cristo e, de uma forma 

muita rápida, acabei me apaixonando por Cristo. 

Assim ela foi me ensinando a caminhar corretamente 

conforme os propósitos de Deus. Foi uma verdadeira 

catequese aprender tudo isso - e junto com ela. De uma 

forma totalmente inesperada, um dia ela me deu um 

livro chamado A Verdadeira Vida em Deus, mas não 

me explicou muito a respeito. Comecei a lê-lo; quando 

percebi, já estava no volume dois; assim, 

continuamente, fui lendo os demais volumes e minha 

vontade era de continuar lendo e relendo... Com a 

leitura das mensagens, coisas maravilhosas 

começaram a fazer a diferença na minha vida. Passei a 

ser uma pessoa mais tranquila, a prestar atenção na 

verdadeira felicidade e cada vez mais a viver a vida 

com Cristo, deixando-O mover meu caminho. Comecei 

a fazer parte do movimento da RCC, a frequentar quase 

que diariamente a Igreja, fazendo parte da Pastoral da 

Comunicação, a tocar com diversos ministérios de 

música e assim fui carregando meus dias com muitas 

atividades na comunidade e sempre a serviço da 

Igreja. Algo que aprendi lendo a AVVD é ser obediente e 

servir a Deus. Atualmente, sou uma pessoa muito feliz, 

faço faculdade, sou estudante de música, participo de 

grupo de oração jovem da RCC, do ministério de 

música, frequentemente, nas missas. Até achei que, 

com isso tudo acontecendo, eu não daria conta de 

tantas atividades, mas com Cristo o que era dificuldade 

se torna prazeroso. Hoje, depois de aprender muito 

com a AVVD, sei que nós temos muito a percorrer, que 

o caminho é longo, mas, com a presença de Deus e a 

interseção de Maria, esse caminho será repleto de 

alegria e de muitos desafios. No final, tudo será para a 

glória do Senhor. 

Helder Nazario Dias

TESTEMUNHOS



Quem é o 
          Espírito Santo

Vassula diz: “Muitos nada sabem sobre o Espírito Santo. O Espírito 

Santo é a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade e uma PESSOA 

DIVINA, que continua a nos falar nos dias de hoje.”

Nas Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, o Senhor nos dá 

muitos ensinamentos sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito 

Santo é como um coração de um corpo que bate: sem este coração 

o corpo não pode viver. Ele também nos diz: “O Meu Espírito Santo 

é colocado no vosso coração como preciosa pedra angular, para 

ser a pedra de fundação da vossa fé, da vossa esperança, do vosso 

amor e do vosso zelo por Mim, vosso Deus” (23.12.93 AVVD).

“Sem Ele, mesmo os Meus discípulos jamais Me compreenderam 

plenamente e tampouco os Meus ensinamentos. Mas no dia em 

que Eu regressei ao Pai, Eu lhes enviei o Paráclito, a fim de que 

lhes lembrasse de tudo o que lhes disse quando estava com eles” 

(10.12.95 AVVD).

Vinde! Vinde ganhar a amizade do Meu Espírito Santo, para vos 

tornardes Seus colaboradores, a fim de que Ele Mesmo vos inicie 

cortesmente nos Nossos mistérios, abrindo o vosso espírito e os 

vossos olhos para compreenderdes e perceberdes o Imperceptível 

que, no entanto, vos é gratuitamente oferecido. Oh! Vinde! Não 

fiqueis inertes; vinde herdar o que vos pertence, desde o início. 

Vinde herdar a Luz Inacessível que, entretanto, está ao redor de 

vós e pode estar em vós. Vinde possuir o Inatingível e, apesar 

disso, ao alcance de todos vós! Vinde! E não fiqueis afastados pelo 

terror; vinde herdar o mistério do Meu Reino. Hoje, Eu Mesmo vos 

ofereço a Alegria, a Paz, a vossa Herança; Eu ofereço-vos um 

Tesouro Inestimável, mais magnífico do que qualquer de vós 

poderá conceber e obter. Se Eu vos persigo sem descanso, é 

apenas pela grandeza do amor que vos tenho. Entre os favores de 
5

que vos tenho favorecido, Este é a Minha Coroa.  Vinde para mais 

junto de Mim e Eu soprarei em Vós a Imortalidade, reanimando-

vos a alma, para que ela se mova, aspire e respire na Minha Glória, 

a fim de que vós não venhais a pertencer por mais tempo a vós 

mesmos, mas Àquele que vos move, na união da Nossa 

Unicidade...

... O poder interior, em vós, é o Meu Espírito Santo, em Quem vós 

respirais e vos moveis, não deixando jamais de existir. O encanto 

interior, a grandeza, a eloquência e a beleza em vós são o Meu 

Espírito Santo. A luz interior da vossa alma é o Meu Espírito Três 

Vezes Santo, que torna a vossa alma imorredoura, cumulada de 

graça, Meu céu, Meu repouso e a morada perfeita para Mim, 

vosso Deus Trino, mas Uno, na unidade da essência. O intercessor 

interior, em vós, que eleva o vosso espírito numa nuvem e vos leva 

à comunhão com os Meus Santos e os Meus Anjos, é o Meu 

Espírito Santo. Ele Mesmo vos ensinará a serdes inquebrantáveis, 

sempre que perseguidos e caluniados por Minha causa. Disponde 

os vossos corações a aperfeiçoar a vossa alma, cumulando-a do 

Meu Espírito, e vivereis! (09.01.96 AVVD)

5
 Deus fala do Seu Espírito Santo.

Cida Garcia 
ma.cidagarcia@gmail.com

Frutos AVVD

Entrevista com a Sra. Viviana Mason – Coordenadora do Grupo de Oração 
do Wapp em Campinas/SP

1. Você sempre desejou participar de um Grupo de Oração? Sim, pela 
dificuldade de horários nunca me mantinha fiel, iniciava e parava.

2. Como você conheceu a AVVD? No Congresso de Balneário Camboriú, 
uma amiga de Campinas me falou e eu fui de curiosa.

3. De que maneira você recebeu o convite de abrir um Grupo de Oração 
de AVVD na sua comunidade? Pensava que devia ter requisitos para abrir 
um grupo de oração e Jesus me disse que todos da AVVD são capacitados 
por Ele para fazer grupos. Eu pensei: se for da vontade de Jesus, ele vai se 
manter. 

4. Quando começaram as reuniões? Em 10/05/2014

Você tem algum testemunho a dar com relação ao Grupo de Oração de 
AVVD? Começamos por causa de uma cirurgia de câncer da minha irmã, 
para rezarmos por ela. Depois disso, adicionei muitos dos meus contatos e 
convidei as pessoas que eu já conhecia. Falando com minha irmã sobre a 
importância do grupo, o celular caiu da minha mão e a tela se quebrou 
inteira. Eu troquei o vidro e entendi que era para continuar com toda garra 
com o grupo. 

Sempre pedimos e intercedemos uns pelos outros, rezamos pelo Papa 
Francisco, videntes - em especial Vassula - e pelos cristãos perseguidos.

Nossa média de participantes é de 70 pessoas; dois participantes criaram 
subgrupos deste inicial, com 17 e 31 participantes cada um. Divulgamos 
muito a Rádio TLIG, colocamos o link para acesso, divulgamos o 
evangelho através da liturgia diária comentado pelo Frei Dennys e rezamos 
o terço às 21h (recentemente) de segunda a sexta. 

Temos a presença de 03 sacerdotes neste grupo: Frei Dennys (Recife), Pe. 
Denilso Seco, amigo e meu conselheiro espiritual há muitos anos e Pe. 
Pedro que é vigário na paróquia do Pe. Denilso e tem menos de um ano de 
ordenação.

Viviana Manson

Aviso Importante: Lembramos que estamos cadastrando todos os Grupos 
de Oração existentes no Brasil. Se você reside na Região Norte e tem 
conhecimento de algum Grupo ou deseja iniciar um, por favor, nos 
informe!

Comunique-se conosco para que possamos divulgar o seu Grupo de 
Oração e testemunhos neste espaço, através dos e-mails: 
gruposavvd@gmail.com ou  clinicashalom@hotmail.com

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

clinicashalom@hotmail.com 

GRUPOS de ORAÇÕES

Rezemos com confiança esta Oração ao Sagrado Coração de Jesus:

"Ó Sagrado Coração de Jesus, ensinai-me os Vossos Caminhos; 

Sagrado Coração de Jesus, conduzi-me pelo Caminho da 

Integridade, protegei-me do demônio, e não me abandoneis à 

sua vontade; Sagrado Coração de Jesus, sede a Rocha que me 

abriga, porque Vós sois o meu Refúgio; fazei com que o Vosso 

Amor e a Vossa Paz me dirijam e me guardem. Amém." 

(02.06.1989 AVVD - Festa do Sagrado Coração)

Apelos dos Céus



Coordenação

'Hoje, a prática da iniciação das crianças no homicídio multiplica-se. E poderei Eu ficar 
em silêncio? Às crianças, são agora apresentados espetáculos horríveis, em programas 
televisivos que destroem, nelas, a pureza. Oh! Entra nas Minhas Chagas; partilha, 
Comigo, as Minhas Agonias; vem consolar-Me!' (28.05.1993 AVVD)

No Natal de 1958, ganhamos de presente - meus irmãos e eu - uma coleção de livros: 17 
livros de um tal de Monteiro Lobato! Puxa, mas tantos assim?! Havia títulos como 
'Reinações de Narizinho', 'Caçadas de Pedrinho', 'O Poço do Visconde', entre outros.

Alguns dias depois do Natal, ficando ainda um pouco mais na cama, de manhã, porque 
estávamos de férias, nossa mãe sentou-se ao meu lado e começou a ler o primeiro deles: 

'Numa casinha branca, lá no sítio do Picapau Amarelo, ..." 

Dessas primeiras palavras em diante, fiquei de ouvidos ligados no que minha mãe ia 
lendo. Fui acompanhando, fui curtindo, saboreando aquele jeito gostoso de acordar toda 
manhã nas férias. Um dia, ela parou de ler. Deu um vazio e uma curiosidade. Parou por 
quê? Não me lembro, mas sei que fui direto para este que era o primeiro livro da série e 
comecei a ler, sem parar. Passei as férias assim. Passei o ano lendo a coleção toda. Fiquei 
fascinada. Isso quando eu estava entre os 7 e 8 anos, idade que, na época, estávamos 
recém-alfabetizados. Daí para diante o apetite por leitura só cresceu.

Próximo à época da minha Primeira Comunhão, aos nove anos, li um livro sobre Nossa 
Senhora, uma criança, uma casinha simples e bonita e... não sei mais o quê. Sei que 
gostei, mas não fixei muita coisa, a não ser que a vida simples, de trabalho e honesta é 
uma vida que vale a pena, que traz paz e felicidade de espírito. Meus pais eram católicos 
não praticantes.

Por coisas dessa vida, só fui ler a Palavra de Deus fora da missa aos 16 anos, quando 
achei uma Bíblia protestante entre os livros de meu pai - bíblia que ele não lia, mas havia 
sido da família.

Fico pensando que, assim como as de Monteiro Lobato, minha mãe poderia ter lido 
histórias da Bíblia contadas para crianças, como a da Criação do Mundo, da Arca de 
Noé, de Jonas e a Baleia, os 10 Mandamentos, o Nascimento de Jesus, as Parábolas, os 
Milagres de Jesus, a Páscoa. Certamente as sementes do Céu teriam criado raízes e dado 
bons frutos mais cedo em minha vida.

Há poucos dias, enviei para a Joanna d'Arc, Contato Nacional de AVVD no Brasil, o link 
para um desenho animado do YouTube com a história 'Meu amigo secreto - uma história 
sobre o anjo da guarda'. Eu perguntava no email: "Joanna, será que a família AVVD tem 
crianças?"

Pergunto agora: você tem alguma criança em casa? Na família próxima? Pai ou mãe, avô 
ou avó, você já experimentou contar historinhas da Bíblia para ela ou comentar as 
Mensagens de Jesus na AVVD? Acha que vale a pena?

No dia que você começar, vai gostar. E nós, da AVVD, estaremos formando a turminha 
das crianças e jovens da Família AVVD.

Faça sua experiência e conte para nós.

'O Meu prazer é ensinar, particularmente, almas como a tua, que devem aprender 
unicamente de Mim e se sentem bem dispostas, impacientes como crianças que 
querem dar prazer ao seu Mestre! Deleito-Me com tais almas.' (31.03.1995 AVVD)

Ligia Filgueiras - Jornalista - Revista AVVD-Brasil
ligiavff@hotmail.com

Jesus disse: “Difunde a Minha Mensagem. Vem, que Eu 

Mesmo te darei meios para difundir a Minha Mensagem. 

Providenciarei por todas as necessidades, a seu tempo; 

Minha flor, espalha por toda a parte o meu Perfume de 

incenso.” (30.06.1990, AVVD)

A Rádio TLIG da Verdadeira Vida em Deus (AVVD) transmitiu 

pela primeira vez em Julho de 2004 e está disponível online 

em doze idiomas, inclusive em Português. Para acessá-la basta 

digitar no navegador da internet www.tligradio.org e selecionar 

o idioma em Português. Diariamente é possível escutar e 

meditar nas Palavras de Deus Pai, Jesus e o Espirito Santo por 

meio das Mensagens do Hino de Amor. 

Existe também na página online da Rádio, na seção 

Bibliotecas, a possibilidade de fazer o download do áudio das 

mensagens e orações disponíveis, para escutar no carro a 

caminho do trabalho, no celular ou até mesmo gravar em CDs e 

presentear àquelas pessoas que não têm familiaridade com a 

Internet.

Eu sou voluntária da Rádio TLIG no Brasil há três anos, 

atendendo um pedido do próprio Jesus para mim. É uma 

bênção ajudar na divulgação dessa ferramenta de 

evangelização. Recebemos muitos testemunhos de ouvintes 

agradecendo a possibilidade de encontrar Jesus desta 

maneira. Se você é um ouvinte da Rádio e sente em seu 

coração paz ao ouvir as Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deu s ,  e n t r e  em  c on t a t o  c ono s c o  p e l o  e -ma i l 

portuguese@tligradio.org - compartilhe e ajude-nos a divulgar 

ainda mais as Mensagens de Deus para todos.

Adriana Matias - Rádio TLIG AVVD - Brasil
portuguese@tligradio.org

E às crianças!

Conheça a Rádio TLIG 
de A Verdadeira Vida em Deus

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

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

Você já assinou o abaixo assinado pela Unidade da Data da Páscoa?
www.onedate.org 
http://www.facebook.com/onechristonedate
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