
hoje, ofereço-vos este maná reservado para os vossos tempos, uma comida Celestial, um alimento do Meu 

Espírito para o vosso espírito faminto; (AVVD, agosto de 1990)

vinde a Mim para serdes curados, elevarei vossas almas a Mim; Eu vos ensinarei a Me amardes e a vos 

amardes uns aos outros; se fordes fracos, Minha Força vos sustentará; se estiverdes perdidos, lá estarei e vos 

ensinarei o Caminho; Minha Lei é a Lei do Amor, segui-A; seguindo-A, abrirei vossos corações para que 

possais Me receber; Eu vos inspirarei e vos ensinarei como amar, como perdoar, como ser santos e a viver 

santamente; vinde, então, bem-amados, vinde e aprendei de Mim; Eu sou Amor; Eu sou Paz; Eu sou 

Misericórdia; Eu sou Manso e Humilde; Eu sou Perdão; amo a todos vós; (AVVD 02.02.87)

REVISTA

TLIG/AVVD Brasil

A VERDADEIRA 
VIDA EM DEUS
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Jesus diz: 
Curarei muitos através destas Mensagens 
(AVVD 15.06.95)
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Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)

S
ão 30 anos de Ensinamentos, para toda a humanidade, 
vindos da própria Sabedoria. Através das Mensagens 
transmitidas por Vassula, o Senhor Se revela a nós tal como 

é: um Deus de Ternura, Bondade e Amor. E nos chama a conhecê-

Lo e a nos tornarmos íntimos dEle. 

Vassula tem viajado incansavelmente ao redor do mundo, 

somando 85 países, dando seu testemunho, como o Senhor 
mesmo lhe pediu. O Senhor disse:   

Designei-te como o Meu Eco para repetires muitas vezes as 

palavras que Eu pronuncio. 

(AVVD 18.12.94)

Quantas maravilhas, quantas vidas transformadas!

Onde é convidada, Vassula vai, não fazendo nunca distinção de 

raça ou religião. São cristãos e não cristãos. Muçulmanos, 
Budistas, já a ouviram falar das maravilhas de Deus.

No Brasil, Vassula já esteve 06 vezes: 

1994 - 29/jan a 01/fev - Joinville, S. Paulo e Recife. Foi 
convidada e entrevistada pelo Amauri Júnior na TV Bandeirantes.

1995 - 29/jun a 09/jul - S. Carlos, SP - Joinville - Curitiba - 

Brasília - Manaus - Maceió - Rio.

1997 - 11/out a 18/out - Campinas - Brasília – Viçosa, MG - 

Fortaleza - Curitiba - Joinville - Porto Alegre.

1999 - 19/mar a 26/mar - Rio - Vitória - Belo Horizonte - S. José 
dos Campos - Salvador - Florianópolis - Porto Alegre.

2008 - 31/mar a 06/abril - V Retiro Latino-Americano - Balneário 
Camboriú, SC e Curitiba, na Igreja Ortodoxa. Entrevista na TV 
Balneário Camboriú.

2009 - 06 e 07/fev em Belo Horizonte - entrevista em duas rádios 

e uma palestra pública.  08/fev  em Salvador BA  - palestra 

pública.

Mensagens que Jesus deu quando estava no Brasil

01.02.94 - em Joinville

flor, diz... a todos que colaboram na difusão de A Verdadeira 

Vida em Deus que, cada vez que uma alma é trazida de volta a 

Mim através de Minhas Mensagens, gritos de alegria ressoam 

em todo o Céu;

04.07.95 - em Curitiba

dize-lhes para aprenderem a Me amar; para aprenderem a Me 
adorar; não sabias que, no fim, cada um será julgado conforme 
a medida de seu amor? se experimentaste Minha bondade, 

também agirás com bondade com relação aos outros; abre teu 

coração e convida-Me para que possas conhecer-Me; o Amor 

está a teu lado;

07.07.95 - em Joinville

flor, digo-te que recebi Minha honra e louvor durante tua 
missão no Brasil, 
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VIII RETIRO LATINO-AMERICANO - Dezembro de 2014

M
uitos de nós, e eu sei por seus testemunhos, eram 

escravos do pecado e muitos de nós, exatamente como 

eu, não sentíamos nenhuma obrigação de seguir a 

nossa fé ou ir à Igreja ou rezar; não sentíamos obrigação alguma 

para com a santidade. E, sem perceber, estávamos indo direto 

para a cova da morte.

Então, desde que o Senhor veio tocar nosso coração indecente e 

[tirar-nos] do não existir, voltamos agora a existir e, de escravos do 

pecado, transformou-nos em desejosos de sermos, de bom grado, 

os escravos do Senhor. Mas há uma recompensa em sermos 

escravos do Senhor; nossa recompensa será: a santificação e a 

conquista da Vida Eterna. O Chamado de Deus em AVVD nos 

liberta do pecado, dando-nos a chance de nos arrependermos e 

nos reconciliarmos com Deus. Somos todos ensinados nas Cortes 

Celestes. Deus tornou-se nosso professor, chamando-nos para 

nos formar de modo a sermos colaboradores de Seu Plano 

Salvífico; livres para servirmos na nova vida com Deus.

E eu quero enfatizar, para aqueles que estão conhecendo AVVD 

agora, que as mensagens de AVVD são como uma escola. Uma 

escola espiritual. Por isso, é bom começar a ler pelo princípio das 

mensagens, retirando o meu nome do texto e colocando o seu 

nome no lugar. E, assim, você sentirá Deus falando diretamente a 

você. É isto o que Ele pediu que eu dissesse, que você retire o meu 

nome e coloque o seu.

Nas Mensagens, Deus não mede Suas palavras, mas Ele nos diz 

diretamente, sem rodeios, o que éramos e, como um Terno Pai, 

gentilmente nos corrige. Entretanto, sempre que Deus decidiu 

falar a quem quer que fosse, surgia simultaneamente oposição e 

sabemos de onde ela vem. Isto também afronta Deus e O irrita. 

Por quê? Porque falta discernimento quando, por decisões 

impulsivas, são feitas acusações à Sua Obra, sem que se 

explorem os frutos que Sua Obra produz. Isso mostra que não se 

faz uma avaliação profunda e que os acusadores confiaram 

exclusivamente em sua razão humana.

Então, quando o mundo aprova decretos vergonhosos que 

contradizem a Lei de Deus, a Palavra de Deus, infelizmente, 

muitos dos acusadores - que até podem ser pessoas boas 

também -, mas sem discernimento, fecham os olhos a respeito 

dessas abominações e valores imorais.

Eis o que advertem as Escrituras por São Paulo (Gal 5, 19-21): 

“quando a autoindulgência (displicência) é praticada, os 

resultados são óbvios: fornicação, atentado ao pudor e 

irresponsabilidade sexual; idolatria e superstição; inimizades e 

brigas, ciúmes, mau humor e discórdias; desentendimentos; 

sectarismo; inveja; bebedeiras, orgias e coisas semelhantes.”

Em nossos dias, vemos muito disso e a parte triste é que estes 

espíritos não são perseguidos, mas são deixados à vontade.

Vamos ver o que diz Jesus:

“vossa era de selvageria ultrapassou todas as outras 

selvagerias;...”

Esta palavra “selvageria”, aqui, significa a “falta de fé” e a 

secura da própria alma. Porque já não temos fé. E sabemos que 

o Espírito Santo é quem reaviva a nossa alma. Nós nos 

movemos no Espírito e respiramos no Espírito. E eu vou lhe dizer 

quão importante é. Se tomarmos o exemplo do peixe na água: o 

peixe respira na água, move-se na água e vive a sua vida na 

água. Mas quando retiramos o peixe da água, ele morre e seca. 

E isto é a mesma coisa com a nossa alma se não temos o 

Espírito Santo. A alma respira no Espírito Santo, move-se no 

Espírito Santo e vive no Espírito Santo.

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

índice

Deus é conhecido por trazer os mortos à vida 
e por chamar à existência o que não existe.
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Unidade dos Cristãos

C
aríssimos, a Escritura diz: “Todo reino dividido contra si mesmo 

ficará deserto, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma, 

não subsistirá” (Mt 12,25).  A Unidade é um tema recorrente nos 
escritos de A Verdadeira Vida em Deus. E quando Jesus se reporta à 

Unidade, Ele fala no seu sentido mais amplo e verdadeiro: como forma de 
expressão de um puro e legítimo amor. Eis abaixo alguns escritos 

extraídos das palestras de Vassula sobre este tema tão caro ao Sagrado 
Coração de Jesus.

VASSULA DIZ:  “Desde 1985, o Senhor me chamou para alistar-me no 
Seu programa de Unidade e esta era a última coisa que eu esperava que 

acontecesse em minha vida. A Unidade é o foco principal do trabalho de 
“A Verdadeira Vida em Deus”. Mesmo que esta divisão não venha 

diretamente de nós, mas de nossos antepassados, ainda assim nós a 
estamos mantendo viva por tanto tempo quanto nos mantemos 

divididos. Não podemos dizer que Deus está satisfeito quando as ovelhas 

ainda estão separadas. 

Para ilustrar a nossa divisão, Jesus compara as três Igrejas (Católica, 
Ortodoxa e Protestante) a três rígidas barras de ferro. Jesus deu-me uma 

visão em que eu vi três barras de ferro muito próximas entre si. Nesta 
visão, Jesus fez-me compreender que elas representavam as três Igrejas. 

Então, Jesus pediu-me que as unisse e explicou-me que, para se unirem, 
todas as três teriam de se dobrar: "todas devem deixar-se curvar, 
suavemente”. Quando Cristo fala em curvar-se, Ele quer dizer que 

devemos nos curvar, em humildade e amor. Ele disse que a chave da 
União é o Amor e a Humildade. 

Mais tarde, Ele pediu-nos que nos uníssemos através da união da 

celebração da Festa da Páscoa, antes de darmos outros passos.

Jesus disse a Vassula: “desenha três barras:

une estas barras, curvando-lhes as cabeças: 

para vos unirdes, todos vos deveis curvar; todos deveis estar dispostos a 
vos curvar, sendo mais flexíveis;” (AVVD 02.06.87). 

Vassula continua: "Compreendi. Ele deu-me uma visão clara e simples de 

três barras de ferro. Estas barras eram verticais, rígidas e próximas umas 

das outras. E Ele disse: 'Como podem suas cabeças juntar-se, a não ser 

que todas se curvem?' (Compreendi, mais tarde, que as cabeças são as 
autoridades, os líderes.)" (AVVD 02.06.87). 

Jesus diz: “elas [essas barras] representam os católicos romanos, os 

ortodoxos e os protestantes; quero que eles se curvem e se unam, mas 

essas barras de ferro ainda estão muito rígidas e não podem curvar-se 

por si próprias; portanto, terei de vir a elas com Meu Fogo, e com o 
poder de Minha Chama elas amolecerão, elas se curvarão, e se 

moldarão numa única barra de ferro, e Minha Glória encherá toda a 
terra;” (AVVD 26.10.89)

Vassula diz: "A Unidade virá quando usarmos as duas chaves que o 

Senhor está nos oferecendo, que são: a humildade e o amor. Jesus diz: 
'A humildade e o amor são as chaves da União. Não são nem a 

eloquência da palavra nem os longos discursos que os poderão levar à 

União' (AVVD 15.06.95). Se usarmos estas duas chaves, a Unidade 
triunfará sobre a nossa divisão, que é um pecado. A Unidade virá 

quando nós verdadeiramente começarmos a amar a Jesus Cristo. A 

Unidade virá quando começarmos a cuidar dos Interesses de Cristo e 
não dos nossos”.

Jesus diz: “rezai muitas vezes ao Espírito Santo esta oração: 'vinde, 

Espírito Santo, vinde a nós por meio da Poderosa Intercessão do 
Coração Imaculado de Maria, Vossa Amadíssima Esposa; amém;' 

com esta oração, o Meu Santo Espírito Se apressará e descerá sobre 
vós; rezai para que a efusão de Meu Santo Espírito desça sobre vós;” 
(AVVD 26.10.89).

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

alessandraavvd@hotmail.com

AS CHAVES da UNIDADE: 

          AMOR E HUMILDADE

Os 500 peregrinos de A Verdadeira Vida em Deus em Patmos.
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“Eu ainda tenho melodias musicais para compor nas Minhas Mensagens para esta 

geração, declarações proféticas e preleções Bizantinas” 

(AVVD 14.01.2014)

Tesouros da Igreja

A
 mensagem ac ima nos 

repor ta às r iquezas da 

tradição teológica e mística 

da Igreja tão cultivadas pela tradição 

ortodoxa. É notável que o fenômeno 

místico que acontece em Vassula nos 

reporta ao que há de mais profundo 

na espiritualidade dos monges 

orientais. E, se somos desafiados a 

sa i rmos para a lcançar  out ra 

m a r g e m ,  p o d e m o s  f a z ê - l o 

c o n h e c e n d o  u m  p o u c o  d a s 

expressões artísticas da tradição 

ortodoxa. Conforme anunciei no 

artigo anterior, pretendo expor, 

nessas páginas, um pouco da 

tradição artística, a Iconografia, que 

também é uma expressão da 

espiritualidade ortodoxa. Estou 

baseando-me em fontes da própria Igreja ortodoxa, em que o 

leitor poderá se aprofundar. 

Segundo os seus ensinamentos, o ícone não é arte decorativa. Sua 

finalidade não é decorar ou simplesmente embelezar um templo, 

ou até mesmo a casa de um cristão ortodoxo; é, ao contrário, a de 

revelar e proclamar a Palavra de Deus, Sua Verdade Divina; ser 

meio de comunicação entre o crente e Deus.

O ícone é uma unidade artística, espiritual e litúrgica que não 

pode ser separada da fé, oração e vida da Igreja. Anuncia o Reino 

aqui e agora e o faz presente. Testemunho da Encarnação, o ícone 

é pintado conforme as normas iconográficas de tradição milenar, 

remontando à época apostólica.

A arte iconográfica comporta o anseio de que todo o cosmos seja 

santificado e transfigurado, tanto o material como o espiritual; 

com a convicção de que todo ser criado é bom e de que tudo pode 

ser portador da graça e motor de transfiguração da realidade que o 

cerca. Cristo, ao assumir a matéria, ao assumir um corpo 

humano, santifica e transfigura 

toda a matéria. Sua doutrina se 

relaciona com a crença de que 

toda Criação há de ser redimida 

e glorificada.

A Igreja anuncia, mediante sua 

arte iconográfica, a verdade 

eterna e divina de que Deus se 

fez homem e habitou entre nós 

para a nossa salvação.

Em uma linguagem que equivale 

à pregação evangélica, o ícone é 

portador da graça e também de 

confissão de fé. Tal como a 

palavra escrita pode revelar 

Deus, assim também a palavra 

plasmada em linhas e cores o 

pode fazer. São Basílio Magno, 

do século IV, disse que «o que a 

palavra comunica pelo som, o faz o ícone em silêncio.” 

Ó Luz Serena, que brilha no

Solo do meu ser/ Atrai-me para ti,/ Tira-me das 

armadilhas dos sentidos,/

Dos Labirintos da mente,/ Liberta-me de 

símbolos, de palavras./

Que eu descubra/ O Significado/

Da Palavra Não Dita/ Na escuridão/Que vela o 

solo do meu ser./

Amém."

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

ICONOGRAFIA II
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 A Praça da Sé, no fervilhante Centro de São Paulo, tem sido palco 

de um triste espetáculo, cujos atores são, quase sempre, 

moradores de rua. Tristes histórias de fracassos e abandonos; 

desilusões e desespero perambulam diariamente entre os anônimos que 
por ali passam apressadamente, geralmente sem deterem o olhar 
naqueles rostos marcados pela dor. Foi esse, porém, o cenário que a 
Providência Divina escolheu para atrair, ao Coração do Pai do Céu, os 
corações e mentes de seus filhos mais necessitados.

Com intenso Fogo interior, Jane Estela Carlos, Mônica Lopes e André 
Rudi, divulgadores de A Verdadeira Vida em Deus na capital paulista, 
iniciaram, em maio de 2012, um trabalho de evangelização em plena 
Praça da Sé. A motivação veio de um encontro de AVVD no Rio de 
Janeiro, naquele mesmo ano, mas o Espírito Santo já escrevia naquelas 
três almas mais uma de Suas Cartas de Amor. Crucifixo e Bíblia nas 
mãos, e ainda empunhando a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística e 
um banner com a estampa da Sagrada Face, o grupo começou aplicando 
o roteiro dos Grupos de Oração de A Verdadeira Vida em Deus. Além 
disso, distribuíam as “Sementes de Amor”, que são pequenas tiras de 
papel com frases das Mensagens da Santíssima Trindade e da Santa Mãe 
a Vassula Rydén. Distribuíam, também, sanduíches e suco após as 
orações e partilhas com o público.

Com o passar do tempo e com as freqüentes visitas aos sábados, a Praça 
da Sé passou a ser também a “Praça da Fé”. Os sanduíches foram 
substituídos pelas “quentinhas” preparadas com todo carinho pela 
equipe, que tornou-se maior com o apoio de Laura Beca, Eliakin, Luzia 
Gouveia e Sérgio, dentre outros jovens da Paróquia de Nossa Senhora da 
Providência. Providência, aliás, é o que não falta quando se trabalha 

para o Pai e, em especial, quando se trabalha com o poderoso Auxílio da 

Mãe de Deus. “Os participantes da reunião geralmente são moradores de 

rua, alguns fragilizados por enfermidades mentais, outros pela 

dependência química e alcoólica – conta-nos Jane. Também recebemos, 

muitas vezes, pessoas que passam por ali, alguns desempregados e 

desesperançados, que afirmam reencontrar a Paz e a Esperança após 

rezarem conosco e receberem as Mensagens. Alguns jovens estão que 

estão se drogando resolvem voltar para casa, outros procuram e 

conseguem emprego e voltam só para contar. A maioria não volta, mas 

confiamos que Deus deu um bom encaminhamento para eles. Muitas 

vezes conversamos com esses irmãozinhos de rua e recebemos palavras 

de sabedoria ou respostas tão inspiradas que pensamos que eles são 

anjos enviados por Deus para nos encorajar. Deus tem derramado 

muitas graças em nossos corações depois que começamos esse 

trabalho. Temos aprendido o caminho da humildade e da unidade, pois 

também recebemos muitas provações enquanto trabalhamos juntos.

Recentemente ecoou, daquele lugar para todo o País, um Cântico de 

Puro Amor. Um morador de rua perdeu a vida para defender uma 

senhora que estava sendo ameçada por um homem armado. A Praça 

da Sé tornou-se, assim, verdadeiramente, uma Praça da Fé. Da Fé 

verdadeira que leva a preferir a vida do outro à própria vida; da Fé 
real, materializada na doação de si próprio em favor dos irmãos. 
Quem poderá afirmar que tal gesto não brotou de um coração que 
ama; de um coração que está cheio de Deus?

A Palavra de Deus, reforçada pelas Mensagens de A Verdadeira Vida 
em Deus tem transformado a Praça da Sé em uma verdadeira Casa 
de Maria a céu aberto, e onde a Mãe está, as Graças e os Milagres 
acontecem a olhos vistos. Certamente a Mãe de Deus tem grandes 
planos para essa Casa, por ora sem telhados, mas, para isso, Ela 
conta com os reforços daqueles filhos que estarão dispostos a doar 
seu tempo, seu coração, sua vida em favor dos mais necessitados. 

Os interessados em participar desse trabalho podem enviar 
mensagem para jane.carlos@gmail.com ou para 011 942916132.

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

mariaberenice.rosavieira@gmail.com

Obras de Amor na AVVD

O teu amor por Mim cura e salva muitas almas da perdição. Vassula, elas são como criancinhas abandonadas 
que não sabem a direção a tomar e se sentem perdidas. Quando Eu estou com elas, alimento-as de Amor. E, 

então, algumas vêm a Mim. Tu ajuda-as a amar-Me e a seguir-Me. Eu sirvo-Me de ti, neste mundo, Vassula. 

- Devo ser paciente com elas, rezando muito por elas?

- Sim, sê paciente com elas porque as amo; cura-as, ama-as, Vassula. Ensino-te a Sabedoria: as Obras divinas 

vêm da Sabedoria. Procura compreender, quando te ensino. Vem, apóia-te em Mim. Queres parar, agora?

- Não, Jesus; continuemos.

(AVVD 18.02.1987)

“Praça da Fé” 

Preparação das 
“quentinhas” – arroz, 
feijão, carne moída e 
batata frita. A comida 
de “Nossa Senhora” é 
sempre deliciosa e 
nutritiva.

Os voluntários de AVVD na Praça da Sé. Oração do Terço, Leitura da 
Bíblia e das Mensagens a Vassula confortam os corações e realizam 
milagres.
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Profecias

U
m importante passo no sentido da perseguição e controle 

universal das pessoas já está acessível, pelo 

desenvolvimento da tecnologia: trata-se de um 

microchip a ser implantado em todos os indivíduos (na fronte ou 

na mão), sob o pretexto de substituir todos os documentos de 

papel (identidade, título de eleitor, cartão de crédito...) e de ajudar 

no controle de pessoas com problemas de saúde, de crianças, etc. 

O problema é que, num eventual governo do Anticristo, a mesma 

tecnologia poderá ser utilizada como controle das pessoas e 

conter instruções que poderão servir para manipulações e 

condicionamentos de conduta. É verdade que o mal precisa 

sempre apresentar-se sob as vestes do bem, para que possa ser 

aceito. 

A revista francesa Chrétiens Magazine publicou, em sua edição 

de março de 2014, um testemunho do Dr. Carl Sanders, 

engenheiro eletrônico e um dos criadores desse microchip, do 

qual extraímos alguns trechos que nos fazem pensar: 

“Consagrei 32 anos de minha vida a pesquisas eletrônicas, 

criando microchips no domínio biomédico. Em 1968 participei de 

um projeto de pesquisa-desenvolvimento referente à implantação 

de medula espinal... um projeto que nos entusiasmava a todos: 

havia 100 pessoas participando e era eu o engenheiro-chefe do 

projeto... o qual deu origem ao microchip, um microchip que 

acredito ser a “marca da Besta” mencionada na Bíblia, no 

Apocalipse de São João, cap. 13,  13 a 16, onde se afirma que 

ninguém poderá comprar ou vender se não estiver marcado por 

ela sobre a mão ou na fronte. 

Trabalhando na criação desse microchip, não tínhamos nenhuma 

ideia de que ele se tornaria um meio para identificar as pessoas: 

considerávamos tal projeto como algo muito humanitário... Mas, 

como as pesquisas começavam a evoluir, chegou o momento de 

considerar outras aplicações para o invento. Havíamos notado, 

com efeito, que a frequência do microchip tinha um grande 

efeito sobre o comportamento humano, e então orientamos as 
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pesquisas para a possibilidade de modificar o comportamento 

humano com o microchip. O projeto quase se transformou 

numa espécie de acupuntura eletrônica (ele tinha por objetivo 

emitir um sinal em certas partes do cérebro para provocar 

mudanças de comportamento). 

Estive presente a uma reunião onde foi colocada a seguinte 

questão: Como vocês poderão controlar um povo se não 

identificarem as pessoas? Personagens como Henry Kissinger 

(nota: o então poderoso Secretário de Estado dos EUA) e 

autoridades da CIA estavam presentes à reunião. Participei de 

17 reuniões através do mundo (entre elas em Bruxelas, 

Luxemburgo...) onde esses assuntos eram discutidos dentro da 

ótica de um governo mundial e de uma moeda mundial... 

Existem atualmente projetos de lei no Congresso americano 

permitindo implantar o microchip nos filhos a partir do 

nascimento, para fins de identificação (e sob pretexto de 

vacinação e de saúde). 

Penso, então, que todos devem olhar a verdade de frente, meus 

amigos: esse microchip, essa “marca da Besta” não é algo que 

apareça de uma só vez, repentinamente, como por milagre: ela 

está em preparação há muitos anos.” 

Não é preciso acrescentar mais nada: é o próprio criador do 

microchip que vem nos alertar de que ele está sendo pensado 

para controlar as pessoas e seu comportamento no futuro, num 

ambiente de governo mundial e de moeda única. O texto do 

Apocalipse adquire, então, toda a sua relevância concreta, além 

do seu significado espiritual que mencionamos.

As Mensagens confirmam "hoje, todos vós vedes como essas 

profecias cumprem-se" (AVVD 20 de dezembro de 1993).

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

A “MARCA DA BESTA”
(continuação)

Mensagens Notícias
Músicas

Testemunhos
Inspiração

Orações
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Espaço Jovem AVVD

esus continua hoje ainda chamando cada um de nós a viver uma verdadeira Jrevolução espiritual, uma revolução de amor. Sem fazer a menor 

discriminação, Ele está convidando todo mundo, independente do estilo de 

vida e da conduta adotados até aqui. 

Não interessa o tipo de vida que cada um escolheu, em quê acredita ou deixou 

de acreditar, Deus está chamando para uma experiência e Ele garante, para 

quem aceitar, aquilo que todo mundo mais quer: Paz e Alegria.

Muitas vezes já ouvi algum colega jovem dizer: “Até queria, mas Deus não fala 

comigo”. Ora, parece mesmo que Jesus gosta de provocar! Veja o desafio que 

Ele hoje lança para todo mundo: “Chama-Me e responder-te-ei” (AVVD 

10.03.1990). 

Se até agora, nas vezes que tentou, você não teve êxito na comunicação com 

Deus, tente de novo! Mas dessa vez, seguindo esse caminho que Ele apresenta:

Primeiro lugar, todo mundo deve buscar abandonar os erros, o mau caminho, e 

se colocar no Caminho de Jesus. A alma nesse estágio já começa a ser 

“reavivada” aos poucos. É como alguém com sede que encontra uma fonte de 

água, nesse caso uma Fonte de Água Viva, que é o Amor de Deus.

Não ser como o mundo. Consciência coletiva é um perigo. O Cristão sempre foi 

aquele “chato” que incomoda (não por ser fundamentalista ou arrogante e 

intolerante, porque isso é ser chato mesmo) por defender a Verdade e a Vida e 

contrariar a mentalidade velha de muita gente.

Se alguém faz uma coisa boa para a gente, mesmo que nem nos simpatizemos 

com essa pessoa, nos sentiremos um pouco agradecidos. Talvez até 

descubramos um novo grande amigo (a). Por isso, de grande valia é gastar 

alguns minutos para conhecer a história de vida de Jesus de Nazaré, sobretudo 

a Sua Paixão. 

Perseguido injustamente. Desfigurado pelas agressões físicas. Alvo de 

escarros. Desprezado. Ridicularizado. Escarnecido. Flagelado sem piedade. 

Horas de sofrimento capaz de aterrorizar qualquer organismo de defesa dos 

Direitos Humanos. Mas por que Ele passou por isso tudo? 

Mesmo com Seu Sacrifício, Jesus já sabia que no futuro muitos iriam continuar 

indiferentes a Ele, seguir doutrinas falsas, perder o verdadeiro sentido do justo e 

do falso e até mesmo da fraternidade. Mas, como um Eco, o Seu Grito continua 

vindo da Cruz, se estendendo a cada um de nós:

“venho pedir-te a tua reconciliação; vá reconciliar-te com teu irmão, pois, 

reconciliando-te com ele, tu reconcilias-te Comigo, teu Deus; oferece-Me a 

tua paz, como te ofereço a Minha Paz, imita-Me e sê santo; sacrifica-te e 

jejua para que possas crescer no Meu Espírito que é: Amor, Santidade e 

Verdade;"

É que... "aquilo que Eu preciso de ti é a santidade; não sejas como os 

chacais que passam a vida mergulhados na noite! porque as tuas intenções 

Eu já as conhecia muito antes de nasceres! (...) como ontem, levanto Meus 

Olhos ao Pai e rezo:

Na mesma Mensagem, Nossa Senhora diz que Jesus e Ela vêm deste modo 

para nos advertir e nos despertar do nosso sono. Vêm nos ajudar a vencer o 

mal com o Amor, o egoísmo com os sacrifícios, a maldade com o Bem. Por 

isso é tão importante que, mais do que lê-las, procuremos vivê-las!

 

Herberth Acioli - Responsável pelos grupos de jovens de AVVD no Brasil
hs.acioli@hotmail.com

NÃO SEJAIS COMO O MUNDO...
O pedido de Jesus através das Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus 

a todos os jovens de hoje

'Pai Santo, 
guarda em Teu Nome aqueles que Me deste,

para que sejam um, assim como Nós (Jo 17, 11);
[...]

Pai Justo,
lembra-lhes da Minha docilidade,

Minha humildade, Minha sinceridade
e Meu grande amor,

a m de que possam pôr m à Minha Agonia,
esta Agonia que é a causa

da efusão de tanto sangue no Meu Corpo;
faz com que reconheçam os seus erros

e se reconciliem,
para que, quando Me venham receber,

bebendo-Me e comendo-Me,
o façam dignamente.

Pai, chama os pastores
e ensina-lhes a serem conciliadores e dóceis

uns para com os outros,
modestos e humildes;

que possam compreender a Minha Expiação
neste tempo de Quaresma,

e procurem, em Mim, a verdadeira Sabedoria. Amém.'"
(AVVD 10.03.1990)

Se você se interessou pelas Mensagens, que tal reunir 
um, dois ou mais amigos e montar um pequeno grupo de 
estudo?
Entre em contato com a nossa equipe e daremos todo o 
suporte que você necessitar:

hs.acioli@hotmail.com
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TESTEMUNHO

GRUPOS DE ORAÇÕES

Foi lendo a AVVD que tive a feliz 

experiência de que Deus realmente 

falava comigo e me chamava a uma 

intimidade maior com Ele.

esmo caminhando na fé e tendo várias oportunidades de Mexperimentar o Amor de Deus, eu tinha muita dificuldade 

para ouvir Sua voz. Foi lendo a AVVD que tive a feliz experiência de 

que Deus realmente falava comigo e me chamava a uma 

intimidade maior com Ele.

Como aconteceu o meu primeiro contato com a AVVD? 

Em preparação para a Festa de 30 anos das mensagens de AVVD, vamos 

oferecer ao Senhor 30 dias de oração e meditação, com o Hino de Amor. É 

como se fosse uma guirlanda de flores de mensagens ungidas que irão 

ornamentando os nossos dias até o dia 28.11!

Somos 37 Grupos de Oração no Brasil, praticamente um para cada ano! 

Vamos trabalhar para oferecermos ainda mais outros novos Grupos para o 

nosso Rei e Senhor! Quem sabe até o fim do ano nós O presentearemos 

com mais 30 Grupos?

I. Oração inicial para todos os dias:

“Oh! Sagrado Coração de Jesus, meu Senhor, que adoro, ofereço-Vos a 

minha vontade, fazei de mim um instrumento da Vossa Paz e do Vosso 

Amor. Fazei de mim a Vítima dos Desejos ardentes do Vosso Sagrado 

Coração. Amém". (AVVD 15.06.1989)

II. Meditações diárias de AVVD:

1º dia – 08.05.1986; 2ª dia – 23.01.1987; 3º dia – 03.04.1988 

[05.04.1988?]; 4º dia – 09.02.1989; 5º dia – 28.09.1990; 6º dia – 

20.04.1991; 7º dia – 17.01.1992; 8º dia – 06.01.1993; 9º dia – 

26.12.1994; 10º dia – 27.02.1995; 11º dia – 09.04.1996; 12º dia – 

03.04.1997; 13º dia – 26.01.1998; 14º dia – 21.06.1999; 15º dia – 

24.04.2000; 16º dia – 10.12.2001; 17º dia – 27.03.2002; 18º dia – 

17.01.2003; 19º dia – 12.04.2004; 20º dia – Carta de Vassula, do dia 

13.04. 2005; 21º dia – 05.01.2006; 22º dia – Carta de Vassula - maio de 

2007; 23º dia – 07.01.2008; 24º dia – 28.11.2009; 25º dia – Carta de 

Vassula sobre as Profecias 22.04.2010; 26º dia – Carta de Vassula – 

janeiro de 2011; 27º dia – Carta de Vassula - novembro de 2012; 28º dia 

– Palestra de Vassula - 25.09.2013; 29ª dia – 25.11.2014; 30º dia – 

11.06.2015.

III. Oração final para todos os dias:

"Eu sou um com Deus porque agora vivo - enquanto estou ainda na terra e 

no meio dos seres -, uma Verdadeira Vida em Deus... eu sou como uma 

cidade fortificada porque os meus muros foram reconstruídos pelo 

próprio Espírito Santo; com o Espírito Santo nos meus muros, sou 

destinado à glória eterna. O Espírito Santo revestiu a minha alma de uma 

celeste beleza para que ela seja capaz de entrar na Vossa Glória, ó Cristo, 

e viver para sempre! O meu passo não será o meu, mas o Seu! Eu 

caminharei com Deus, porque me desviei dos prazeres carnais e agora o 

meu espírito vive na beatitude e está incorrupto, agradando ao Deus 

Trino e à Sua Santa Presença”. (AVVD 05.05.2001)

Estava vivendo uma situação difícil no ambiente de trabalho. Num 

momento de aflição, por impulso, puxei um livro qualquer na estante atrás 

de mim e deparei-me com o livro n° 01 da AVVD.

Na página que abri, Jesus falava das dificuldades que eu estava vivendo e 

me indicava soluções para superar aquela situação.

Nunca mais parei de ler e ouvir o Senhor através do Seu Hino de Amor.

Entre outras maneiras de divulgá-lo aos irmãos, gosto de deixá-lo em 

bibliotecas e até mesmo nas estantes de livros existentes em algumas 

paradas de ônibus aqui em Brasília onde resido.

Faço-o em oração na certeza de que o Senhor age e realizará maravilhas 

assim como realizou em minha vida. 

Obrigada, meu Deus! Nós! 

Januária Maria Pinheiro - Brasília-DF/Brasil

Entrevista com a Sra. Maria Ducilene Martins Mendes – Coordenadora do Grupo de 

Oração do Gama/Brasília-DF

1. Quando começaram as reuniões? Agosto de 2013. Quando a Dra. Margarida 

esteve aqui no Gama para nos orientar como fazer as orações, de acordo com o 

Manual de Orientação para os Grupos de Oração.

2. Você tem algum testemunho a dar com relação ao Grupo de Oração de AVVD? 

No começo, como sempre, é difícil! Pensava em desistir, mas a minha amiga 

Jesuína sempre dizia que quando é de Deus vai para frente e realmente aconteceu! 

Só foi crescendo. Hoje temos dois quadros do Sagrado Coração de Jesus e de Maria 

que ficam nas casas durante quinze dias. As graças que estas famílias recebem são 

grandes! São vários testemunhos como: reconciliações familiares, redução de 

causas na justiça, curas de enfermidades e várias conversões. 

3. Envie uma mensagem aos leitores dessa Revista sobre a necessidade de 

participarem de um Grupo de Oração: O ser humano em si é muito carente e só 

Deus para preencher esta carência porque sem Ele não somos nada. Temos que ser 

outros Cristo para os nossos irmãos; temos que evangelizá-los. 

É tão gratificante quando chegamos às casas e juntos partilhamos a Palavra. 

Constatamos que era tudo o que a família estava precisando ouvir naquele 

momento.

A messe é grande, mas os operários são poucos, por isso vamos EVANGELIZAR 

através dos Grupos de Oração! 

Maria Ducilene Martins Mendes

Aviso Importante:

Lembramos que estamos cadastrando todos os Grupos de Oração existentes no 

Brasil. Se você 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 
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Apelos dos Céus

Caminhando com 

O Senhor quer nos transformar através do 

Seu Espírito Santo
Mas o Espírito Santo não virá a uma alma em pecado, cheia de vícios e 

iniquidades, como Ele nos diz nas Escrituras (Sabedoria 1-4), por isso é 

preciso esvaziar-nos, por meio do arrependimento. Se o pecado está lá, 

enchendo nosso coração, o Espírito Santo não tem espaço.

Como purif icar o espaço dentro de nós?
Pelo arrependimento, pela confissão; depois disso, o Espírito Santo nos 

invade.

Jesus diz: todo aquele que deseja a salvação sentirá necessidade de se 

arrepender e Eu ouvirei seu arrependimento; o salário pago pelo 

pecado é a morte; o pecado é semelhante a um veneno dentro de vós e 

quanto mais ele permanece dentro de vós, mais doentes ficais, 

atraindo-vos para mais perto da morte; quanto mais tardais em 

removê-lo de vosso sistema, tanto mais vos arriscais a morrer; podeis 

libertar-vos e purificar-vos do veneno do pecado se vos humilhardes e 

perceberdes que o único remédio para purificar vossos pecados é o 

arrependimento; (AVVD 01.06.2002)

não digais: "me atreveria eu, pecador, pedir a Luz Inacessível? 

acessível apenas aos santos?" - se verdadeiramente acreditais serdes 

pecadores, como dizeis, e indignos de Meus Dons, o impossível se 
1tornará possível ; Eu, imediatamente, vos atearei fogo para vos 

consumir e queimar até a raiz tudo o que não era Eu; então, 

substituirei tudo o que impedia Minha passagem em vós por Aquele 

que imagináveis Inatingível; Ele será a luz de vossos olhos, a razão de 

vosso ser, o movimento de vosso coração, a expressão de vosso 

discurso, vosso sorriso e vossa alegria, o ornamento real de vossa 

alma, o vigia de vosso espírito; Ele será vosso irmão, vossa irmã e vosso 

amigo fiel; Ele será vossa festividade, vosso banquete, o tesouro 

escondido, a pérola, vosso hino ao Hino, vosso amém ao Amém; a terra 

prometida e o fundamento de todas as virtudes nas quais Ele 

inscreverá Seu Santo Nome; vinde, então, receber o Selo de vossa 

liberdade, admitindo serdes pecadores e sujeitos ao pecado para que 

Eu, de Minha parte, derrame sobre vós Minhas Inesgotáveis Riquezas 

e o Reino do Céu; Meu Espírito Santo pode saciar vossa sede; (AVVD 

09.01.96)

1 
Deus nos quer dizer que, se admitimos ser pecadores, já reconhecemos 

nossa indignidade; com espírito de humildade, podemos obter os Dons de 

Seu Espírito.

Cida Garcia 
ma.cidagarcia@gmail.com

Nossa Senhora, como uma Mãe sempre amorosa e zelosa pela salvação 

das almas, reforça à Vassula o pedido de Seu Filho a uma entrega total 

aos Seus apelos sem qualquer medo, oferecendo toda a Sua proteção 

materna em troca deste ato de amor Salvífico.

Nossa Senhora diz:

Minha filha, é Jesus que te guia, não temas, Vassula. Minha filha, 

escuta-Me: Eu, a tua Santa Mãe, estou aqui, presente, ao pé de ti. Eu 

ajudo-te, amo-te. Ajudar-te-ei a compreender como Jesus opera, não 

te preocupes. Jesus, agora, uniu-te a Si, alegra-te, Vassula! Deves 

acreditar-Me quando Eu te digo que a tua alma cura outras almas no 

Purgatório. Vassula, faz aquilo que Jesus te pede; Ele conhece as tuas 

necessidades e tudo o que quer de ti é o amor. Ama-O sem restrições, 

glorifica-O, repara por aqueles que Lhe provocam amargura, chama-O 

sempre, para Lhe dizeres que O amas; não O abandones, cumpre 

também os teus outros deveres com amor, pelo Amor, porque as ações 

de amor são aquelas que mais contam para Ele, mesmo que te 

pareçam pequenas e sem importância. A Seus Olhos, têm um grande 

valor e acabam, assim, por se tornar grandes. Segue-O e repara por 

aqueles que O esquecem. Minha filha, agora que estás unida a Ele, 

sentirás a Sua Cruz, sentirás o Seu Coração. Pedir-te-á que participes 

dos Seus sentimentos, pedir-te-á que O ajudes, pedir-te-á o repouso, 

pedir-te-á que participes da Sua Cruz. Sofre, quando Ele sofre; alegra-

te, quando Ele Se alegra: os teus sofrimentos serão os Seus. Submete-

te aos Seus desejos, pois é um Deus tão amoroso, Todo Misericordioso. 

Ama-vos a todos com uma ternura indescritível, não vos pedirá nada 

que vos pudesse fazer mal. Ele é carinhoso e bom. Aprende a conhecê-

Lo, Vassula. É um Deus cheio de Amor, nunca rude, vigiará por ti, 

proteger-te-á de todo o mal, não te abandonará nunca. Vassula, 

coragem; Minha filha, chama-Me quando o desejares; amo-te. (AVVD  

20.02.1987)

Jesus tem sido muito claro nesta obra de AVVD quanto ao papel de 

Nossa Senhora na Corte Celestial, não deixa dúvidas de que Ela, a 

mulher vestida de Sol, participa inteiramente dos planos de Deus na 

salvação da humanidade com todo poder e toda glória, concedidos pela 

Santíssima Trindade, para dissipar os poderes malignos.

Jesus diz:

- Não compreendeste, criação, que Eu sou o Coração de Seu Coração? 

A Alma de Sua Alma, o Espírito de Seu Espírito? Não compreendeste 

que os Nossos Dois Corações são unidos n'Um Só?

- Não perguntes: "Como é possível que o Altíssimo Lhe tenha assim 

assinalado um trono tão elevado nas Suas Cortes Celestes?" (AVVD 20 

a 26 /02/1996)

Leonardo Cesar Harger
cesarharger@hotmail.com

Maria
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“Feliz, mil vezes feliz, é na terra a alma a quem o Espírito 
Santo revela o Segredo de Maria para que o conheça”    

(São Luís de Montfort)

O Espírito Santo nas 

Mensagens de AVVD
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Coordenação

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

Diretor:  Leonardo Cesar Harger; Jornalista Responsável: Ligia Filgueiras; Redatores: Alessandra 
Lopes B. Resende, Herberth Acioli, Joanna d’Arc Lima Torres, José Hipólito Faria, Margarida Maria 
Couto, Maria Aparecida Garcia, Maria Berenice Sobral, Paulina Gomes de Oliveira e Pe. Simeão 
Cordeiro. Design: Juliana Melo; Conselheiros: Cláudia Torres, Joanna d’Arc Lima Torres, Paulina 
Gomes de Oliveira.

Edições trimestrais. Assinatura: R$ 40,00 por ano. ASSOCIADOS, ASSINANTES E DOAÇÕES 
AVVD-BMs: Conta  Associação AVVD-Brasil - Fundão: Banco do Brasil, Agência 1004-9, 
CC/314159-4. CNPJ 20.087.868/0001-88. Tiragem:  1.500  exemplares. Endereço: Rua Coelho 
Neto, 159 - Bairro Saguaçú, Caixa Postal 6233 - CEP 89221-972 JOINVILLE-SC. Telefones: (47) 
3435-3660 / (47) 9913-2633. Cadastro de assinantes: associados@avvdbrasil.org.br

ASSOCIAÇÃO VERDADEIRA VIDA EM DEUS BRASIL A     - EXPEDIENTE  |  REVISTA    DA ASSOCIAÇÃO AVVD BRASIL

As mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, o presente título “A Verdadeira Vida em Deus”, as 
pinturas de Vassula e os produtos de True Life in God DVD productions são protegidos por direitos 
autorais. Para maiores esclarecimentos, entre em contato conosco em: foundation@tlig.org

m Brasília, de 28 a 30 de agosto último, realizamos a Assembleia Ordinária da EAssociação A Verdadeira Vida em Deus-Brasil, em conjunto com a Reunião 
Anual.

Foi com a celebração da Eucaristia, ponto culminante desse evento, que iniciamos 
nossas atividades todos os dias, seguidas das três orações, sinal de unidade e de 
nossa espiritualidade trinitária de AVVD. Experimentamos a Presença Real de 
Jesus em nossos corações e em nosso meio. Na noite de sexta-feira, no salão da 
Igreja Bom Jesus, o Contato Nacional, Joanna d'Arc, juntamente com a Comissão 
Organizadora da Associação AVVD-Brasil, apresentou a programação, que foi 
aprovada por todos. Em seguida, foi feito com sucesso o lançamento do Livro 
Único de AVVD, em Português do Brasil, com a leitura da apresentação de 
Vassula:

Em louvor a Jesus e Maria

Leia as Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus que tem em sua mão a partir do 
começo, continue o livro em sequência, e mergulhe no Amor que Deus tem por 
você. Compreenderá, ao ler desde o início, que Deus está chamando você para 
um relacionamento íntimo com Ele.

Jesus Cristo pediu-me para dizer-lhe que você deve tirar meu nome, Vassula, das 
Mensagens e substituí-lo pelo seu. Você o ouvirá falando, reanimando sua alma 
para que ela se mova, aspire e respire em Sua Glória. Deus atrairá você, 
delicadamente, ao Seu Coração, para que você não mais se pertença, mas 
Àquele que move você em união com Sua Unicidade ( A Santíssima Trindade).

Quero agradecer a todos os que apoiam e ajudam a difundir estas Mensagens. 
Jesus disse em diversas ocasiões: “Minha Mensagem salva almas”. Que cada um 
daqueles que é movido pelo Espírito Santo torne-se testemunha do Amor infinito 
de Deus. Que você, também, se torne um discípulo deste Fim dos Tempos. 
Vassula Rydén.

Graças à organização e ao serviço dedicado de Maristela e Equipe da BM de 
Brasília, passamos um dia de trabalho muito agradável e abençoado na Casa de 
Maria-AVVD. Os resultados foram surpreendentes e cheios de frutos. No início da 
Assembleia, foram meditadas duas Mensagens de AVVD e foi apresentada, por 
Geciel Costa, a proposta de Regulamento da Associação AVVD-Brasil, 
previamente analisada, bem como o Estatuto em vigor e todas as Diretrizes da 
Fundação TLIG que embasaram a necessidade desse documento. Após amplo 
debate, ficou aprovado o regramento para a eleição, que ocorrerá na Assembleia 
definida para os dias 27, 28 e 29 de maio de 2016, no Rio de Janeiro - RJ. Foi 
aprovada também a revisão/elaboração da proposta de regulamento e estatuto 
pelo grupo composto por Alessandra, Jane e outros, com o prazo de apresentação 
até o final de outubro/2015, para apreciação e pré-aprovação via e-mail por 
todos, em novembro deste ano.

Avaliação e Relatos dos Responsáveis

Todos os responsáveis pelas Áreas de Ação Evangelizadora fizeram relatos 
avaliando e propondo novas ações para cumprir a missão para a qual foram 
chamados na A Verdadeira Vida em Deus. 

Foi lido o relato sobre a Revista da Associação AVVD-Brasil, enviado por César 
Harger, que não pôde estar presente. Concluiu-se que a Revista abrirá espaço para 
mais colaboradores e mais temas.

Foi destacada a excelência do Curso de Formação para Testemunhas AVVD 
ministrado pelo Padre Simeão, sugerindo-se que se estendesse a todos. Beneval 
esclareceu que há ainda em estoque 5.000 livros seriados AVVD, ao preço de 
R$15,00. Apresentou também os custos do Livro Único e as dificuldades 
enfrentadas, ressaltando, porém, a oportunidade que Deus nos dá para 
crescermos espiritualmente com a leitura das Mensagens na forma apresentada. 
Foram lidos os demonstrativos financeiros deste ano, ressaltando-se receitas e 
despesas e o saldo positivo, bem como foi lido o e-mail enviado pela Presidente do 

Conselho Fiscal aprovando as contas, parabenizando “os responsáveis por 
terem primado sempre pela clareza e correção na informação dos dados”.

O Brasil, assim como acontece em outros países, apresentou um relatório para a 
Fundação TLIG sobre a Evangelização 2014/2015. A reposta do Sr. Erwin, 
responsável pela Evangelização Internacional de TLIG, destacou os esforços dos 
brasileiros em servir a Deus e desejou que todos continuem cheios do Espírito 
Santo para fazerem a vontade de Deus na salvação das almas e nas boas obras. 
Segundo Berenice Sobral, as Casas de Maria-AVVD continuam necessitando de 
ajuda financeira e apresentam também dificuldade de registro detalhado das 
doações, em virtude da realidade que vivem. Foram relatadas outras ações e às 
18h30min foi realizada a confraternização de todos em uma pizzaria.

Conclusão e decisões

Com Ação de Graças na Santa Missa do domingo, passou-se ao planejamento do 
Programa 2015 até junho de 2016, na residência da Margarida e Carlos Couto. 
Em primeiro lugar, decidiu-se que é necessário fazer progredir ou avançar a 
Evangelização por meio das Mensagens AVVD. Para realizar as propostas abaixo 
de forma mais poderosa e eficaz, só com o poder do Espírito Santo: 1) incentivar 
ou intensificar a formação de novos grupos de oração, em especial na Região 
Norte e Nordeste, incluindo a articulação dos responsáveis pelos estados do 
Nordeste com o propósito de sediar um Encontro de Evangelização ou Retiro 
Regional de AVVD, a fim de estimular a unidade e a divulgação das Mensagens; 
2) divulgar as Casas de Maria-AVVD por meio de folders e promover maior 
intercomunicação entre as BMs, além de mais ajuda financeira por parte dos 
Grupos de Oração para superar as dificuldades; 3) realizar o III Seminário de 
Formação de Testemunhas, Encontros de Evangelização e continuidade dos 
Retiros Regionais; 4) quanto à internet: atualizar o site oficial em Português, 
migrar as Mensagens para o Português do Brasil, montar uma equipe de 
tradutores específica para a internet e unificar a lista de e-mails do Boletim do 
Site Oficial com a Lista Geral de e-mails da Associação AVVD-Brasil; 5) divulgar 
com mais intensidade o Livro Único e os volumes seriados das Mensagens de 
AVVD; 6) ampliar a Revista da Associação AVVD-Brasil com novos 
colaboradores; 7) informar que o site avvd.brasil está aberto para a divulgação 
das iniciativas dos responsáveis; 8) aprovar as despesas correntes, observando 
o critério anteriormente estabelecido para o Orçamento Anual da Conta Fundão-
AVVD, devendo ser previamente aprovada pela Comissão Organizadora alguma 
despesa extraordinária. Outras decisões foram anotadas na Ata da Assembleia.

No final, Margarida, responsável pela espiritualidade do Evento e do apoio 
logístico, leu a Mensagem AVVD do dia 04 de dezembro de 1991 para todos. 
“Filha (filhos) bem amada, teu apostolado é propagar Minha Gloriosa Luz em 
cada nação; e propagar tudo que recebeste de Mim; isso, minha filha, é o que 
tens de fazer; o resto, Eu farei; fazendo o trabalho que te dei, Eu te protegerei; 
nada tens a temer; Eu, Jesus, te amo tanto...”

Após saboroso almoço, todos saíram agradecidos a Deus pelo acolhimento 
amoroso da Equipe de Brasília que se dedicou com carinho especial para a 
realização de nossa Assembleia.

Joanna d'Arc Lima Torres - Contato Nacional de AVVD-Brasil
avvd.br@gmail.com

“CONFIEI-TE MEUS INTERESSES PARA TRABALHARES COMIGO A MEU LADO” 
AVVD-23 de setembro de 1991



FOLDER DE DIVULGAÇÃO COM AS 3 ORAÇÕES
Panfleto especial para os que desejam divulgar a 
Obra AVVD.

                     + Frete (100 un.)

Vendas: Cida - vendas@avvdbrasil.org.br

Pedidos através dos contatos especificados abaixo de cada produto ou com Cida Garcia através do e-mail: vendas@avvdbrasil.org.br

Volume I
1 – Como tudo começou
2 – Meu encontro com Deus Pai
3 – Intimidade com Jesus
4 – Renovação no Espírito Santo

                       
cada DVD + Frete

DVD ENTREVISTA COM VASSULA LEGENDADO

Livraria

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS -  
Encontros com Jesus
Os livros com todas as Mensagens 
estão contidos em 12 volumes
Obs: Disponíveis apenas os 
volumes III, e de VI a XII

R$ 15,00R$ 100,00 
(com frete incluído)

R$ 7,00

R$ 5,00

Vendas: Beneval - benevalrosa@hotmail.com Fone (47) 3422-5587
       Endereço: Rua Ministro Calógeras 390,  Ap. 306.  CEP 89201-490, Joinville-SC

Volume II
5 – Maria, Mãe de Deus
6 – Profecias sobre a Rússia
7 – A Unidade entre os Cristãos
8 – O Amor Compassivo de Deus

Vendas: Cida - vendas@avvdbrasil.org.br

OUTROS MATERIAIS: Pôster Sagrada Face 35x40cm -  cada (mín. 5 un.)R$ 2,00
Esclarecimentos da Sagrada Congregação  cada  R$ 5,00-
Manual ‘É Hora de Evangelizar’ -   R$ 15,00
Livro ‘Meu Anjo Daniel’ - R$ 15,00
Livro ‘Orações e Odes Amorosas’ -    R$ 25,00

Novena ao Espírito Santo -   R$ 10,00
Via-Sacra - R$ 10,00
Livreto com Orientações para os Grupos de Oração AVVD
(Edição Internacional) -  R$ 3,00

VALORES DOS LIVROS 
JÁ COM FRETE INCLUÍDO. 

Saiu o Livro Único de A Verdadeira Vida em 
Deus, em português do Brasil!

A experiência de Vassula com Deus [de 1986 a 2003] pode 
ser lida agora em um único volume.

Conta para pagamento do livro: Banco do Brasil, Agência 1498-2, CC 6699-0 em 
nome de José Beneval Rosa. 

destaque aqui

Colaboração espontânea

Prezado(a) associado(a), preencha o campo “Sacado” com os seus dados (nome, endereço e CPF). O 
valor mínimo sugerido para doação é de R$20,00, devido aos custos de processamento, mas se quiser 
doar um valor acima do valor sugerido, preencha o campo “Outros Acréscimos” com o valor adicional. 
Informe o valor total a ser doado no campo “Valor Cobrado”. Se desejar que sua doação seja 
identificada na associação, envie o comprovante de pagamento digitalizado para avvd.br@gmail.com 
ou impresso via correspondência simples para Associação A Verdadeira Vida em Deus - Brasil, Rua 
Coelho Neto, 159, Bairro Saguaçu, Caixa Postal 6233, Joinville, SC, CEP 89221-972.
Obrigado pela sua doação! Deus seja sua recompensa!


