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“... o Deus que eles têm esquecido jamais os esqueceu” (27.05.1993)
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“Tenho-vos pedido emendas, arrependimento e vigílias de orações; tenho-vos pedido incenso, o incenso do 
vosso coração. Oh! Se ao menos soubésseis quão poderosas são as vossas orações e qual pode ser o seu 
esplendor, se vêm do vosso coração! As vossas orações podem destruir todo o império do mal, neste mundo; 
podem desenraizar o mal e quebrar os dez chifres que agora devoram a terra, assim como os Meus filhos. As 
vossas orações podem vencer as forças do mal, por mais poderosas que essas forças sejam; o vosso incenso 
pode purificar este mundo”.

Aqui em Brasília formaram-se mais dois Grupos de 
Oração, nas seguintes Cidades Satélites:

1. GAMA, que se reúne uma vez por semana (5as-
feiras), nas residências, sob a coordenação da Sra. 
Maria Dulcilene Martins. Este já está dando frutos, 
pois um dos seus membros está de mudança para o 
Estado da Bahia e prometeu dar início a um novo 
Grupo, logo que se instalar naquele Estado. 

2. TAQUARI, todas as sextas-feiras, também nas 
residências, tendo como coordenadora a Sra. 
Joana d'Arc Gurgel.

Teve início, também, um novo Grupo em SÃO PAULO, 
sendo coordenado pela nossa irmã Jane Carlos, que nos 
enviou o seguinte testemunho: 

Nós iniciamos o novo Grupo de Oração dos Dois 
Corações aqui em SP em junho, duas vezes por mês (1ª e 
3ª sextas-feiras).

Nós rezamos na minha casa e um dia fomos à casa do 
André. Somos um grupo fixo de 6 pessoas, mas a cada 
reunião aparece um ou outro convidado. Procuramos 
seguir as orientações de Vassula para os grupos de 
oração, já explicadas pela nossa irmã Margarida e que 
encontramos no livreto internacional intitulado 
"Orientação para os Grupos de Oração".

Preparamos um pequeno altar com um quadro da 
Sagrada Face e uma Imagem de Nossa Senhora e 
acendemos uma vela. Rezamos a Oração de São Miguel e 
invocamos o Espírito Santo. Lemos e meditamos a Bíblia 
e depois uma Mensagem de AVVD, ambas escolhidas ao 
acaso. Na hora de ler a Mensagem de Jesus, como eu sou 
distribuidora dos livros, tenho sempre o suficiente para 
colocar na Mão de cada um o mesmo volume, para cada 
pessoa ler e acompanhar, assim ninguém se distrai e 
cada um lê um parágrafo e todos participam. 
Geralmente, não queremos parar de ler, tamanha a 
atração que as Mensagens exercem sobre nós. Quem não 
gosta de receber tantas declarações de Amor de Jesus e 
tanto conhecimento e sabedoria? Para pararmos de ler é 
uma dificuldade, sempre queremos avançar uma página 
a mais. Na maioria das vezes, Jesus complementa com a 
Mensagem o que lemos na Bíblia. Após meditarmos a 
Passagem Bíblica e a Mensagem, rezamos o Santo Terço 
com muito fervor e devoção, sem pressa.

No final da reunião, cada um pega uma tirinha das 
Sementes de Amor, que é mais um motivo de alegria e de 
partilha, pois Jesus toca o nosso coração com as Suas 
Palavras.

Notícias dos Grupos de Oração

Hino de Amor 13.04.1994 - AVVD

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

Todos ficam à vontade para partilhar o que vivenciaram na 
reunião, sempre com o cuidado, como diz a Margarida, de 
não fazermos pequenos discursos no Grupo.

Estamos aprendendo tudo com Jesus, somos Seus alunos. 
Que Deus nos abençoe a todos.

Rezemos, durante este mês, a seguinte Oração:

“Diariamente, Vós tendes-me levado a testemunhar a 
Vossa Glória e, como uma Tocha que ilumina o nosso 
caminho, a Vossa Presença impede-me de cair. Para o 
Vosso Banquete, convidais-me, todos os dias da minha 
vida, para dar copiosamente à minha alma o Maná 
Celeste. Meu pobre coração, Vós Mesmo o introduzistes 
no Vosso Sagrado Coração; e n'Ele reavivais a minha 
alma, para que ela Vos cante a Lealdade. Vós fazeis 
exultar o meu espírito, para proclamar, sem medo, a 
Vossa Palavra às nações. Com a Vossa Mão direita 
apertada à minha, Vós plantais, Vós construís a Justiça 
e a Força de alma. Sim, o Rei dos Céus e da terra planta 
as virtudes, onde existe o vício, a paz, onde existe a 
guerra, a união, onde está a divisã o, o amor, onde está o 
ódio, a fé, onde existe a impiedade, a esperança, onde 
existe o desespero; Santo é o Seu Nome.

Vós instituístes o Vosso Reino sobre a terra, ungindo-
nos e dando-nos uma nova vida, na alma. Para nos 
salvar, foi-Vos recusado o que, no Getsêmani, os Vossos 
Próprios Lábios imploraram; mas Vós respondestes, 
quando o Vosso Pai Vos chamou. E, agora, a minha alma 
viverá apenas para Vós e servir-Vos-ei apenas a Vós. 
Proclamarei a Grandeza do Vosso Nome em todo o 
tempo que viver”. (11.10.1993 - AVVD)

No dia 29 deste mês de setembro a Igreja celebra a Festa dos 
Santos Arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel.

Rezemos, a cada dia deste mês, a pedido de Vassula Rydén, 
(27.08.2014), a Oração de Exorcismo de São Miguel:

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede 
nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. 
Ordene-lhe Deus, instante e humildemente o pedimos, 
que Deus sobre ele impere. E vós, Príncipe da Milícia 
Celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a 
Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo 
mundo para perdição das almas. Amém.

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

 Vassula na Suécia

Vassula nas Ilhas Salomão

Vassula na Austrália

Sobre Vassula

04 a 08 de junho de 2014 - Vassula esteve na Suécia, para um Retiro na 
cidade de Vadstena, próxima ao Mosteiro de Santa Brígida.
Estavam presentes aproximadamente 120 pessoas que vieram da Suécia, 
Dinamarca, Ilhas Faroe, Noruega, Finlândia, Groenlândia, França, Bélgica, 
Grécia, Irã, Colômbia, Síria, Líbano, Argentina e EUA. 
Durante o retiro, rezavam o terço, cantavam hinos gloriosos à Santíssima 
Trindade, com a presença às Santas Missas e meditavam sobre as leituras 
bíblicas e AVVD. Vassula leu mensagens de AVVD e explicou alguns textos 
das mensagens, oferecendo às pessoas uma oportunidade de meditação e 
uma compreensão mais profunda do chamado de Cristo em AVVD. 
No final do retiro, as pessoas deram seus testemunhos de como a leitura das 
Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus havia trazido conversão em suas 
vidas. 

 

15 de maio de 2014 - Vassula foi 
convidada a testemunhar nas Ilhas 
Salomão, em Honiara. São um país 
situado em um arquipélago de mesmo 
nome, no oceano Pacífico. 
Vassula foi muito bem recebida pelo 
primeiro-ministro Gordon Darcy Lilo, que 
saudou a ela e aos demais participantes.

08 a 12 de maio de 2014 - 
Vassula esteve testemunhando, a 
convite da AVVD local, em 4 
cidades da Austrália:
Sydney, Melbourne, Brisbane e 
Canberra.

 

Já somam, até o presente momento, 1.032 apresentações em 83 países nestes 
29 anos de Mensagens de paz, amor e esperança de nosso Deus para todos 
nós.

Jesus, no início, disse: “Preparo-te para enfrentares maiores provações” 
(15.02.1987  AVVD).

A missão de Vassula é fácil?

Além das perseguições, que são muitas, ela tem enfrentado viagens longas e 
cansativas, de avião, barco, ônibus, carro, etc... Muitas vezes chegando a 
ficar mais de um mês fora de casa. 

A sua missão não é nada fácil, mas ela faz tudo com amor e alegria. Povos 
crentes e não crentes estão ouvindo a Mensagem de Jesus e mudando de vida, 
pois o desejo de Deus é que todos O conheçam tal como Ele é: um Deus 
amoroso e cheio de misericórdia, pois todos são seus filhos amados.

Jesus disse a Vassula: “Tu servirás o teu Deus onde reina a obscuridade, 
não terás descanso; tu servir-Me-ás onde todo o bem está a ser 
transformado em mal. Sim, serve-Me no meio da miséria, entre a 
crueldade e as iniquidades do mundo; serve-Me entre a gente sem Deus, 
entre os que fazem pouco de Mim, entre os que trespassam o Meu 
Coração; serve-Me entre aqueles que Me flagelam, entre aqueles que 
Me crucificam ainda e escarram em cima de Mim.” (24.05.1987  AVVD)

São palestras, entrevistas, em rádio, em TVs, visitas a lugares e países que 
Vassula jamais pensou em ir. Muitas vezes ela chega de uma viagem e, 
apenas dois dias após a chegada, já está de partida para outro país. 

Mas Jesus disse: “Eu mesmo te darei Força suficiente para completar as 
Minhas Obras” (10.05.1987  AVVD).

Nesta confiança, Vassula tem viajado por todo o mundo, levando a 
Mensagem de Paz e Amor de Jesus a todos.

Vassula diz: “Se Ele não me tivesse dado inúmeras graças, eu não teria tido 
coragem nem força para continuar, com tranquilidade e paz de espírito, a 
missão que Ele mesmo me deu. Eu não teria sequer resistido aos juízos, às 
oposições e aos falsos testemunhos, às críticas ou aos assaltos do demônio, 
se Deus não me tivesse banhado com favores extraordinários, para me ajudar 
na minha missão, e me tornar capaz de vencer os juízos”.

“As perseguições, a princípio, perturbaram-me; mas, gradualmente, Deus 
ajudou-me a vencê-las, de maneira a poder me lançar para o meio do mundo 
e, nele, ser o Seu Eco”. 

Jesus disse: “Eu encarreguei-te simplesmente de ir e ser o Meu Eco...” 
(02.03.1992  AVVD).

Jesus nos recorda que temos de chegar a ele um dia "com nossas mãos 
cheias", e que o maior serviço que podemos prestar a Deus é trazer almas de 
volta para Ele. Todos somos chamados a evangelizar.

Jesus diz: “Todos os dias, suscito novos discípulos para glorificar uma 
vez mais o Meu Nome e evangelizar com amor pelo Amor”. (22.04.1990  
AVVD)

Jesus me fez sentir fortemente que seu convite para testemunhar não está 
sendo ouvido pelos leitores de AVVD.

O tempo é curto. A necessidade é urgente. Temos que sair do comodismo e 
agir para divulgar as Mensagens e vivê-las. Se falharmos nisso, ficaremos 
em falta para com as graças que recebemos.

Oração:
Eu louvarei o meu Senhor

e a minha alma viverá apenas para Ele
e eu servirei só a Ele

e os meus lábios cantarão só para Ele
e o meu coração oferecerá amizade só a Ele

e, de ora em diante, o meu coração não baterá
senão e só para Ele

Amém. (02.02.93 AVVD)

Meu irmão, minha irmã, junte-se a nós neste trabalho de evangelização e 
divulgação das Mensagens. Entre em contato conosco.

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

Jesus disse a Vassula: “Eu dignei-Me escolher-te, treinar-te e formar-te 
numa atleta. Agora, Eu tenho a satisfação de te ver ávida de Me 
agradar...” (07.01.2002  AVVD)
A incansável Atleta de Cristo continua sua missão. 



A construção da Verdade de Fé de forma alguma pode ser confundida como 
uma tentativa de tolher a individualidade do homem, de lhe impor um 
pensamento final que o impedisse de exercer, integralmente, sua liberdade. 
Ao contrário, desejava o exercício pleno da individualidade dentro de um 
compromisso comum. Contudo, para a vivência deste compromisso era 
preciso haver ideias convergentes que, à luz do Espírito de Deus, fossem 
capazes de auxiliar na caminhada “harmônica” de toda a comunidade. Os 
encontros conciliares propiciaram essas vivências, constituindo-se como 
verdadeiros cajados que dividiram águas para travessias seguras do povo de 
Deus. Foram eles:

1 - CONCÍLIO DE NICEIA:

Data: 20 de maio a 25 de julho de 325.

Decisões principais: a confissão de fé contra Ário: igualdade de natureza do 
Filho com o Pai. Jesus é "Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai"; fixação da data 
da Páscoa a ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da 
primavera (hemisfério norte); estabelecimento da ordem de dignidade dos 
Patriarcados: Roma, Alexandria, Antioquia, Jerusalém. 

2 - CONCÍLIO DE CONSTANTINOPLA:

Data: maio a junho de 381.

Decisões principais: A confissão da divindade do Espírito Santo e a 
condenação do macedonismo de Macedônio, patriarca de Constantinopla; 
"Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, que é 
adorado e glorificado com o Pai e o Filho e que falou pelos profetas". "Com o 
Pai e o Filho ele recebe a mesma adoração e a mesma glória." (DS 150); 
condenação de todos os defensores do arianismo (de Ário) sob quaisquer das 
suas modalidades; a sede de Constantinopla, ou Bizâncio ("segunda Roma"), 
recebeu uma preeminência sobre as sedes de Jerusalém, Alexandria e 
Antioquia.

3 - CONCÍLIO DE ÉFESO:

Data: 22 de junho a 17 de julho de 43.

Decisões principais: Cristo é uma só Pessoa e duas naturezas. Definição do 
dogma da maternidade divina de Maria, contra Nestório, patriarca de 
Constantinopla, que foi deposto; Maria é mãe de Deus - THEOTOKOS. 
"Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, 
mas porque é dela que Ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, 
unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne". (DS 
251); condenou o pelagianismo, de Pelágio, que negava os efeitos do pecado 
original; condenou o messalianismo, que apregoava uma total apatia ou uma 
Moral indiferentista.

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

alessandraavvd@hotmail.com

Na Verdadeira Vida em Deus Jesus nos adverte repetidamente quanto à ação 
destruidora de Satanás nos dias de hoje:  “Foi dito que, nos vossos dias, 
Satanás tentaria destruir tudo o que é bom.” “O plano de Satanás é 
despojar este mundo de sua criação, aniquilar-vos a todos...” 
(24/11/1991 AVVD).“Nos dias que estão para vir o Destruidor revelar-
se-á inteiramente...” “Estais vivendo num período de trevas, no qual 
essa escuridão gera sofrimentos, calamidades e aridez. Foi dito que, 
nestes tempos, muitos perderão o sentido do divino e viverão a seu 
modo, incapazes de distinguir o bem do mal.” (28/12/1991 AVVD). 
“Neste mundo tenebroso, a Luz vacila, porque o Maligno está apagando 
a pouca luz que ainda resta. A vossa geração, sem piedade alguma, 
compraz-se em chamar bem ao mal, e mal, ao bem.” (25.07.1989  
AVVD) “Sereis todos mergulhados na escuridão e não haverá mais 
qualquer iluminação, porque a fumaça, saindo do abismo, será como a 
fumaça de uma grande fornalha” (18/02/1993 AVVD). “O destruidor já 
está bem instalado em cada cidade” (28/12/1993 AVVD). “Hoje, 
Satanás cobriu toda a terra com seu fumo” (16/07/1991  AVVD).  

Textos como esses referem-se, claramente, ao capítulo 9º do Apocalipse de 
São João. Vou transcrever para os leitores deste a interpretação 
que faço da 5ª trombeta (Ap 9, 1-21) no meu livro, ainda não publicado.  O 
trecho nos diz, em resumo, que, ao tocar o Anjo a 5ª trombeta, uma estrela 
caiu do céu sobre a terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Aberto 
esse poço, saiu dele uma fumaça tão grande que escureceu o ar e o sol. Com 
essa fumaça e de dentro dela vieram seres demoníacos destruidores, 
comparáveis a  uma nuvem de gafanhotos que se espalhasse por toda a terra. 
Esses metafóricos gafanhotos eram constituídos por uma mistura espantosa 
de seres e sua principal malignidade estava na cauda, munida de ferrões 
como a do escorpião.  Eles tinham por rei o Anjo do Abismo, cujo nome é 
abaddon (destruição, perdição) e apollíon (destruidor) e atormentaram os 
seres humanos que não tinham em sua fronte o selo de Deus durante 5 
meses, provocando grande angústia, a ponto de essas pessoas procurarem a 
morte que, porém, fugia delas. E os que não morreram também não se 
converteram. (Seria útil que os leitores lessem o texto completo, antes de 
prosseguirem na leitura deste artigo).

Deixando de lado, por questão de espaço, as interpretações dos biblistas 
sobre a identidade  dessa “estrela caída” (e eles estão longe de um acordo), 
fico com a explicação que nos dá a mística Maria Valtorta: quem recebe, por 
permissão divina, a “chave” para escancarar o “abismo” (morada dos 
demônios) no fim dos tempos é o Anticristo, uma “estrela” das hostes 
celestes (eclesiásticas), cuja queda irá provocar espanto e estremecer a 
Igreja. A “chave” de que fala o texto deve ser compreendida como o grande 
pecado representado por essa queda, com perversa abjuração da fé e 
maldade que “incorpora” o espírito satânico e lhe permite agir na terra 
através do seu instrumento. Assim como Judas que, na última Ceia, 
incorpora Satanás (Jo 13,27). Que tal “estrela” possa ser um homem está 
provado por um texto de Isaías, que assim se refere à queda do rei de 
Babilônia: “Como caíste dos céus, ó lúcifer matutino? Como tombaste por 
terra, tu que dominavas as nações?” (Is 14,12). 

A fumaça que subiu do abismo é um símbolo do orgulho satânico e humano 
que se levanta contra Deus. Os “gafanhotos”, evidentemente, não são 
insetos reais (a começar pelo fato de não comerem as folhas das árvores ou 
das plantações). A escolha dessa palavra por São João indica que ele a 
relaciona, ao mesmo tempo, com a 8ª praga do Egito e com o exército 
destruidor visto pelo profeta Joel (2,4ss). Os “5 meses”, período durante o 
qual podem atormentar os seres humanos, têm uma significação muito 
discutida. Alguns os relacionam com os meses do ano em que costumavam 
ocorrer as invasões de gafanhotos na antiguidade. Bossuet pensava que o 
número refere-se à duração média da vida desses insetos, que seria, 
exatamente, de 5 meses. Outros autores consideram que a expressão 
designa, simplesmente, um período curto (já que 5 meses é menos do que 
meio ano).

 Informativo 

(Continua no próximo número) 

José Hipólito de Moura Faria
                                                                hipólito.faria@gmail.com
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UNIDADE PROFECIA

OS CONCÍLIOS E A IGREJA OS GAFANHOTOS DO 
APOCALIPSE I

Continuando a proposta da edição anterior, começaremos a falar 
neste número sobre os Concílios da Igreja Católica.
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O ABRAÇO HISTÓRICO DO PAPA PAULO VI E ATENÁGORAS I (2)

           “PERCORRER JUNTOS O CAMINHO DE DEUS”

TESOUROS DA IGREJA

Nº 94      SETEMBRO DE 2014

AVISOSAVISOS Ÿ Queridos assinantes: favor verificar se sua assinatura do Informativo AVVD precisa ser renovada (esse procedimento precisa ser feito quando 
completa um ano de assinatura);

Ÿ A reunião anual da Comissão Organizadora da Associação AVVD - Brasil e associados ativos acontecerá em Joinville-SC, do dia 31 de 
outubro a 2 de novembro.



- Jesus?

- Eu Sou. Tudo aquilo que te peço é amor; é este o Meu Refrão. Preciso de toda 
a gota de amor que exista no teu coração; quero todo o amor que tens, para 
resgatar aqueles que se aproximam do fogo eterno. Quando Eu digo: 
"Reaviva a Minha Igreja" ou "Embeleza a Minha Igreja" ou ainda "Une a 
Minha Igreja", quero simplesmente dizer que tu deves rezar, rezar sem 
descanso, rezar com o coração, amar-Me com fervor e, com essas tuas 
expiações, às quais se unirão também as de Meus Santos Mártires, glorificar-
Me-ás. Sim, Minha filha, com os teus sacrifícios e as fervorosas orações que 
Me ofereces com amor, poderás evitar os desastres que estão para acontecer, 
poderás afastar as calamidades naturais, poderás aplacar a explosão da 
cólera de Meu Pai. Deus deixa-Se enternecer. Ele poderá deixar-Se 
enternecer pelas tuas orações. Poderás embelezar a Minha Igreja. Podes 
reunir o Meu Povo sob o Meu Nome, para celebrar a Missa, à volta de um único 
altar. Podes reparar o bastão do seu pastor, esse bastão que antes 
despedaçaram e, logo a seguir, dividiram em pedaços. Aos homens, uma tal 
unidade parece impossível; mas, para Mim, tudo é possível. Por isso, reza e 
sacrifica-te pelos teus irmãos. Eu sinto necessidade de almas vítimas, preciso 
de almas generosas que respondam ao mal com o sacrifício de si mesmas. 
Oferecei-Me, pois, a vossa vontade, que Eu farei de vós os Meus instrumentos 
de Paz e de Amor; farei de vós os Meus instrumentos de Reconciliação e de 
Unidade. 

(20.10.1990 - AVVD)

Existe, nos Planos de Deus, uma “realidade invisível”, cuja força poderosíssima é 
capaz de mudar os destinos do mundo: são os sofrimentos humanos oferecidos 
com amor. O sofrimento sempre esteve misteriosamente presente nos grandes 
projetos. Nas civilizações antigas, sacrifícios humanos de vítimas inocentes eram 
realizados sobre altares como oferendas a deuses para garantir boas colheitas e 
grandes empreendimentos. Ao vir ao mundo feito Homem, no entanto, Jesus, o 
Filho de Deus, veio nos ensinar que de nada adiantava derramar sangue alheio 
para se expiar faltas ou garantir sucessos, uma vez que o verdadeiro sacrifício 
consistia na renúncia de si mesmo em favor dos demais. Do alto da Cruz onde se 
deixou pregar, Jesus nos indica, ainda, que de nada adiantam as nossas renúncias, 
se não forem feitas com amor.

Seguir os passos de Jesus não é fácil, e fica claro para nós que não há alternativa 
senão aquela dada ao jovem rico e que consiste em, depois de cumprir os 
Mandamentos, deixar tudo (Mt 19, 16-23) para caminhar com Ele na liberdade de 
nossa consciência. Em Sua infinita Misericórdia, o Pai nos pede aquilo que cada 
um pode dar. No entanto, a alguns de seus eleitos Ele pedirá mais: a própria vida. 
Nos primórdios do Cristianismo, milhares de homens e mulheres, jovens, 
crianças e idosos entregaram suas vidas em terríveis tormentos por amor a Jesus e, 
irrigada pelo sangue dos mártires, a Igreja floresceu. Ao longo destes 2014 anos e 
ainda hoje, quando vivemos tempos confusos, a Igreja continua a florescer a partir 
de uma inesgotável fonte geradora de vida chamada “Sofrimento no Amor”.

Em seus misteriosos projetos, o nosso amado Deus vem nos pedir que, por amor a 
Ele, aceitemos ser “almas-vítimas”, ou seja, pessoas que, com toda a consciência, 
aceitem, com docilidade e infinita confiança, os sofrimentos que as realidades de 
nossas vidas possam nos trazer. A alguns de nós, porém, o Pai vem pedir 
sacrifícios e sofrimentos além das próprias forças. A essas almas-vítimas 
especiais, Deus reserva planos ainda mais grandiosos, tendo sempre em vista a 
conversão e salvação de multidões de Seus Filhos.

A Verdadeira Vida em Deus e, mais especialmente, as Casas de Maria, contam 
com a intercessão especialíssima de uma alma-vítima que atende pelo nome de 
Altino Mota dos Santos. Aos 78 anos, esse baiano de Itapeipu radicado em Belo 
Horizonte, aceitou também ser crucificado com Jesus e assim tem vivido nos 
últimos quatro anos. Seu instrumento de martírio é uma doença que ficou mais 
conhecida recentemente: chama-se E.L.A. – Esclerose Lateral Amiotrófica. Um 
mal de causas ainda desconhecidas que atinge o sistema nervoso central, privando 
o indivíduo de todos os movimentos possíveis, ao mesmo tempo em que mantém 
ileso o cérebro e suas funções, permitindo ao paciente permanecer lúcido durante 
todo o processo de paralisação dos movimentos.

Altino Mota dos Santos, ao lado de sua esposa Maria Isabel Alvim Mota dos 
Santos (chamada carinhosamente por Mabel), foi o maior incentivador e um dos 
fundadores das duas casas de Maria de Belo Horizonte. Em sua trajetória de 
conversão (embora batizado como católico, tornou-se ateu e comunista, tendo 
retornado à Igreja de Cristo após as leituras de A Verdadeira Vida em Deus), levou 
muitas e muitas outras pessoas para a verdadeira Igreja. 

Em 2003, juntamente com os companheiros de AVVD José Hipólito, Sólon e 

Antônio Malta Vieira, Altino inaugurou a primeira Casa de Maria no complexo 
de Vilas da Serra, e, em 2007, a segunda Casa, na mesma região. Ao longo de 
todos esses anos, ele coordenou as Beth Myriam de Belo Horizonte, tendo 
assumido também a responsabilidade pelas Beth Myriam do Brasil. Sua 
dedicação ao pedido de Jesus a Vassula de acolher e alimentar os mais pobres e 
abandonados só era menor que sua inabalável confiança na presença maternal 
de Maria Santíssima e nos desígnios de Deus para sua vida, desígnios esses 
muitas vezes comunicados a ele por meio de sonhos; muitos sonhos.

Em abril de 2010, iniciaram os primeiros sintomas da terrível E.L.A. O 
diagnóstico veio rapidamente; tão rápido quanto o desenvolvimento da doença. 
As pernas começaram a falhar, vieram as muletas, a cadeira de rodas e, por fim, 
a paralisia total de seu corpo. Preso a uma cama, Altino vive hoje em sua casa 
dependendo em tudo de sua esposa Mabel e das enfermeiras e cuidadoras que o 
cercam 24 horas por dia, como em uma UTI hospitalar. Respira com o auxílio 
de aparelhos e precisa ser monitorado a cada segundo. Nada mais consegue 
mover, a não ser os olhos e a boca. A mente, porém, continua irriquieta, ativa, 
sonhadora...

Cercado pelo imenso carinho da esposa, Altino consegue comunicar-se a partir 
das letras do alfabeto, as quais vai identificando com o olhar e com os poucos 
movimentos que consegue fazer com a boca. Há pouco tempo, ele desenvolveu 
a capacidade de usar os olhos para montar palavras e frases com o auxílio de um 
computador especialmente adaptado para ler seus impulsos cerebrais. A 
inabalável fé continua lá, e ainda maior, pois Altino sabe qual o sentido de estar 
ali, inerte, sobre aquela cama, como que pregado numa cruz. “Nós temos fé – 
diz Mabel – de que o Altino vai ser curado, mas sabemos que a entrega de Altino 
está nos Planos do Criador. Altino é uma oferenda viva a Deus por todos nós e 
pelo mundo inteiro. No entanto, não deixamos nunca de pedir a Deus pela cura. 
Todas as noites rezamos juntos. Choramos juntos, também, muitas vezes, mas 
depositamos nossa confiança no nosso Deus, vivendo um dia depois do outro e 
não nos deixando abalar pelos ataques do Inimigo que constantemente busca 
nos ferir e fazer desanimar”.

A amizade e, sobretudo, as orações dos amigos de A Verdadeira Vida em Deus 
têm um papel importante no Calvário de Altino. Segundo Mabel, a alegria das 
visitas e a força das orações enchem de ânimo o coração e enchem de lágrimas 
os olhos de Altino, que não se contém diante daqueles que lá chegam para vê-lo, 
para falar com ele... e até mesmo para pedir suas orações para situações difíceis. 
Sim, pregado à sua cruz, Altino tornou-se um intercessor ainda mais especial e 
quem entende o sentido de seu sofrimento entregue até o sangue por Amor a 
Jesus compreende a força de suas orações silenciosas, que tocam o Céu.

“A dor faz a gente aprender muito – completa Mabel. Sofremos, mas vamos 
ficando fortalecidos, a ponto de ficarmos em profunda paz. Também eu entrego 
meus sofrimentos ao Pai, e Ele os aceita. O Altino, em seu silêncio, vive 
momentos místicos; eu percebo isso e me uno a ele em oração. Agora que ele 
consegue se comunicar melhor através do computador, tem-me relatado alguns 
dos sonhos que vem tendo ultimamente, e, no último deles, sonhou que estava 
em sua terra natal, junto com sua mãe, jogando futebol. A mãe, no sonho, 
representa Nossa Senhora. Depois desse sonho, abri a Bíblia e li, no Livro do 
Profeta Ezequiel, no capítulo 37, os versículos que falam sobre a recomposição 
dos nervos naqueles ossos ressequidos... Tomamos posse dessa Palavra que 
restaura o sistema nervoso. Confiamos que a cura virá, mas também sabemos 
que o Senhor nosso Deus está aceitando a oferta que Altino faz de seu próprio 
corpo em benefício daqueles a quem Ele deseja converter e salvar... e isso já está 
acontecendo bem aqui, em nossa família”.

Altino, em seu leito de dor, reza por toda a humanidade e jamais se esquece de 
sua outra querida família, que são os irmãos e irmãs de A Verdadeira Vida em 
Deus, além dos doadores, voluntárias e voluntários das Beth Myriam. Por eles 
se entrega todos os dias, e confirma isso com o seu mais belo sorriso.  

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral - Coordenadora das Beth Myriam do 
Brasil (mariaberenice.rosavieira@gmail.com)

A SERVIÇO DO AMOR

BETH MYRIAM

Altino e Mabel – oferta total de amor, com o Amor, pelo Amor... para o Amor.
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ara alimentar constantemente Pa espiritualidade cristã, é 
necessário que o jovem encontre 
pessoas e momentos que o 
m a r q u e m  p r o f u n d a m e n t e ,  
provocando nele o desejo da 

verdadeira mudança. 

Um importante meio que o Senhor vem apresentando ao mundo para que isso se 
torne possível é a espiritualidade trinitária que surge com as Mensagens de A 
Verdadeira Vida em Deus.

Em perfeita harmonia com a Tradição e os ensinamentos da Igreja, AVVD 
também é uma resposta para os desafios e perspectivas pastorais da evangelização 
da juventude, abordadas, por exemplo, pelo documento 85 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Um caminho que dá sentido à vida, em 
um constante diálogo com o Pai, através de Jesus, no Espírito Santo.

Ao mergulhar nas Mensagens de AVVD, o jovem adquire uma motivação central 
passando a orientar sua vida totalmente de acordo com a Vontade de Deus, numa 
mística centrada em Cristo e no Seu projeto de vida, enxergando e transformando 
a sociedade a partir da sua sensibilidade diante do sofrimento do próximo.

Assim como recomenda a Igreja, ao conhecer as Mensagens o jovem vai 
descobrindo e vivendo valores como:

- Oração pessoal e comunitária: Diz Jesus: “Recebei vossa força na oração, 
uma oração constante dirigida a Mim” (06.05.1991 AVVD). O diálogo íntimo 
com Deus, a exemplo de Jesus que não se cansava de conversar com o Pai e a 
oração em comum com os irmãos, sobretudo nas Missas, pode e deve fazer parte 
do cotidiano de qualquer jovem.

- Leitura da Bíblia: “Os Meus ensinamentos dar-lhes-ão um melhor conheci-
mento da Minha Palavra” (12.05.1995 AVVD). As Mensagens de AVVD são 
um verdadeiro estudo bíblico, que levam a ter intimidade com as Sagradas 
Escrituras. Quanto mais se mergulha nelas mais se entende o que somos, para 

onde vamos e o que devemos fazer. 

- Sacramentos: “Dia e noite te estendo Minhas Mãos. Quando virás a Mim? 
Quando ouvirei tua resposta?” (22.01.1990 AVVD). Nas Mensagens, Jesus 
faz um forte apelo para vivermos os Sacramentos. Batizado, o jovem deseja se 
tornar adulto na fé. Crismado, recebe os dons do Espírito Santo, sendo 
consagrado para a missão. Na reconciliação, é envolvido e regenerado, numa 
fase da vida delicada onde se sente agredido, atormentado e seduzido por tantos 
contravalores. Na Eucaristia, recebe um alimento eficaz que o fortifica. 

- Nossa Senhora: “... as Escrituras não mentem nunca. As Escrituras dizem 
estas palavras: 'Mãe de Meu Senhor'”. (10.02.1988 AVVD). Jesus deseja que 
nos aproximemos de Sua Mãe e que A honremos como Ele Mesmo A honra. A 
partir das Celebrações Litúrgicas e das diversas expressões populares, como a 
reza do Rosário, Romarias, peregrinações, o jovem reconhece a presença 
Materna de Maria e se sente abraçado pela Mãe. 

Jesus fala nas Mensagens que Sua Obra deve ser conhecida por todo o mundo e 
Ele Mesmo está suscitando apóstolos para evangelizar através de Seu Novo 
Hino de Amor.

São pessoas de todas as idades que têm o seu cotidiano como lugar privilegiado 
de conversão e evangelização, apoiadas no exemplo de Maria Santíssima e 
conduzidas pelo compromisso com o Reino. 

Você que é jovem ou trabalha com juventude, ou simplesmente tem interesse, 
de qualquer lugar do País, entre em contato com nossa equipe nacional e junte-
se a nós nesta irresistível missão de levar alegria e esperança a tantos jovens, 
evangelizando através das Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. Vamos 
juntos semear esta Obra Divina e conduzir muitos jovens a Jesus! 

Semeando AVVD entre os jovens do Brasil

Herberth Acioli - Equipe  Jovens  AVVD
hs.acioli@hotmail.com
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Ser jovem, ser de Deus, ser feliz
Como um jovem pode viver uma verdadeira espiritualidade hoje em dia, em meio a tantos atrativos e agitação 
do cotidiano? Como motivá-lo a uma espiritualidade compreensível e acessível, cheia de sentido, gosto e 
alegria de viver?

Eu Trabalhava de capelão em um Hospital em S. Paulo, quando recebi um 
telefonema de uma senhora, dizendo: o senhor cuidou de minha mãe aqui no 
hospital por um mês enquanto ela estava internada e sua presença foi como a 
presença de Jesus. O senhor poderia subir aqui no andar de cima até o quarto dela? 
Gostaríamos de lhe agradecer.
Subi até o andar de cima onde ela estava. Quando cheguei, ela foi me entregando 
um livro. Era o Vol. VI de “A Verdadeira Vida em Deus”. E me disse: "Minha mãe 
recebeu alta e vamos voltar para Campinas, SP. Queremos lhe oferecer este livro de 
espiritualidade em gratidão, mas somente vamos lhe dar se o senhor prometer ler. 
Se o senhor não prometer, não lhe daremos. O senhor promete?" Não gostei da 
exigência dela, pois não gosto que me forcem a nada, mas por delicadeza prometi e 
peguei o livro.
Chegando em casa, joguei dentro de um armário. Depois de alguns meses, 
procurando uns documentos, encontrei o livro ao abrir uma gaveta. Lembrei-me do 
pedido da senhora. Então eu disse: 'vou dar uma olhadinha' e pedi a Deus que me 
orientasse.
Quanto mais lia, mais reconhecia a presença de Jesus: foi um contato direto. Era 
uma confirmação de tudo o que eu já havia lido, sobre a Bíblia e a vida de Santos. 
Um resumo tão grande que me assustou, e ainda tudo numa linguagem muito 
simples que qualquer um poderia ler e entender.
Quando terminei de ler este Volume, quis pedir ajuda a Jesus, se tudo isso era 
correto, pois pretendia passar estes ensinamentos para frente. Eu tinha contato com 
muitas pessoas no hospital. Trabalhava no hospital fazendo visita aos doentes.
Fui diante do quadro da Divina Misericórdia e disse: 'Paizinho, Abba, por favor o 

“Quanto eu mais lia, mais reconhecia a presença de Jesus, foi um contato direto.”

TESTEMUNHO

Senhor me perdoa, mas eu preciso de um sinal, porque pretendo começar a falar 
a todo mundo destas Mensagens, mas se isso não for verdade?' Então me veio no 
pensamento: 'O que você vê na capa deste livro?' Eu disse: 'A Face de Jesus e 
embaixo a frase, “A Verdadeira Vida em Deus”!' De novo no pensamento: 'Qual 
a palavra principal?' Eu disse: 'a palavra “Vida” que é em Deus e que é 
verdadeira.' Ainda no pensamento: 'agora vai e pega a Bíblia.' Eu me levantei 
para pegar a Bíblia, mas de repente caí em mim e disse: 'olha, se você for pegar a 
Bíblia, você vai se declarar um simplório, um bobo.' Fiquei paralisado! Mas 
pensei em seguida: 'se eu sou um bobo, um simplório, é melhor eu ficar sabendo 
logo para me defender de mim mesmo.' Então fui e peguei a Bíblia de Jerusalém. 
Fechei os olhos e pedi ao Espirito Santo para me guiar. Meu dedo caiu em 
Provérbios 16,15.
No meu pensamento ficou bem claro, ao ler o título “A Verdadeira Vida em 
Deus”, que as principais palavras eram a “Face” e a “Vida” em Deus que é 
verdadeira.
Em Provérbios 16,15 dizia assim: Na luz da face do Rei está a vida. E ainda 
dizia: ela é nuvem que traz a chuva. Água é o símbolo do Espirito Santo.
Então eu me sentei e disse: 'porque eu fui perguntar? Agora eu sei, não posso 
mais fugir.'

P. Paulo (Florianópolis SC)

Maria Aparecida Garcia
Responsável pelos eventos e testemunhos (ma.cidagarcia@gmail.com)



eu nome é Leonardo Cesar Harger. Moro na Cidade de Joinville – SC. MAcredito ser mais um dos privilegiados por Deus em fazer parte da família 
desta maravilhosa obra AVVD. Além de outros trabalhos de evangelização, tenho 
contribuído com a equipe que se comprometeu, com muito amor, a fazer este 
Informativo, para levar às pessoas a boa nova.

Gostaria de compartilhar com vocês a forma que comparo a minha vida antes de 
conhecer AVVD; a comparo com a passagem do Evangelho de João, cap. 11, 
sobre a Ressurreição de Lázaro.

Esta passagem lembra-me do tempo em que a minha alma estava morta e 
cheirando mal, mas Jesus nunca desistiu de mim e no dia 05/07/95, na cidade de 
Joinville – SC, na Catedral São Francisco Xavier, Ele, pessoalmente, mandou que 
tirassem a pedra de cima da sepultura na qual eu estava vivendo. Neste 
maravilhoso encontro, em que, pela primeira vez, ouvi falar da Vassula, fiquei 
hipnotizado e todas as palavras ditas por ela tocavam profundamente meu 
coração; parecia fogo queimando minha alma e, inesperadamente, Vassula ficou 
num breve silêncio, olhou para a multidão e seu olhar parecia ser direto para mim 
dizendo: “O Deus que vocês esqueceram nunca se esqueceu de vocês”. Esta 
frase penetrou em meu coração como uma flecha que literalmente me derrubou, 
me fez ver o quanto eu estava indiferente e afastado da luz de Deus. Parecia que 
Jesus estava diante da minha sepultura e, em alta voz, disse as mesmas palavras 
que disse a Lázaro: “Leonardo Cesar , vem para fora!”

Na ressurreição de Lázaro, houve dois grandes milagres: o primeiro, foi de 
ressuscitá-lo e o segundo, que muitas pessoas não se dão conta e é o mais 
importante, foi recompor todo o corpo que estava em estado de decomposição, 
quando sua carne, já tomada totalmente de vermes, se recompõe 
instantaneamente.

Assim acontece com todos aqueles que foram tirados do sono da morte pela 
AVVD: primeiro ressurge a vida e depois, aos poucos, nossa carne coberta pelos 
vermes do pecado vai se recompondo através das leituras dos livros das 
mensagens de Jesus ditas para Vassula. Aos poucos fui conhecendo a vida da 
Vassula através dos livros e o privilégio de estar algumas vezes pessoalmente 
junto dela nas peregrinações. Vejo claramente nela a passagem da Ressurreição de 
Lázaro, assim como muitos que conheci nesta caminhada e que voltaram à vida 
foram envolvidos inteiramente, e profundamente tocados através desta obra. Este 
Evangelho mostra que Jesus, sob o impulso de profunda emoção, pôs-se a chorar 
porque amava Lázaro. Para mim, isto significa que Jesus também chorou por cada 
um de nós quando jazíamos na sepultura e, ordenando que tirassem a pedra da 
escuridão que vendava nossos olhos, mesmo sob acusação daqueles que nos 
julgavam dizendo que já cheirávamos mal, Ele nos chamou e nos deu um corpo 
novo, uma verdadeira vida, uma vida em Deus.

Você que está lendo neste momento esta reflexão e que ainda está vivendo dentro 
de uma sepultura gelada, longe da luz de Deus, saiba, neste momento, que Jesus 
chora por você também!... Acredite!... Ouça a voz Dele!... Ele deseja 
intensamente o seu retorno e não importa ou que você já fez ou da forma que vive: 
Ele está chamando você e anseia dar-lhe também um novo corpo; Ele quer tirar 
todos os vermes do pecado incrustados e que estão apodrecendo sua alma. Ele 
quer renovar sua vida e deseja imensamente estar mais próximo de você. Ele não 
quer ser apenas um Deus distante que fica lá no céu sem se importar com seus 
filhos. Ele quer estar próximo e fica muito triste por você só pensar nele quando 

está em grandes apuros. Ele deseja compartilhar diariamente de suas alegrias 
também, como um pai que sempre está presente. 

Hoje, fazendo parte desta família da AVVD em todos estes anos, me sinto à 
vontade para fazer um apelo a você que é nosso leitor: ajude-nos a divulgar esta 
maravilha, colabore com a obra fazendo uma assinatura anual deste Informativo e 
leve para seus familiares e amigos esta boa nova. Existem muitos Lázaros que 
dormem nas sepulturas e você pode ajudar Jesus a ressuscitá-los!

E você leitor que já conhece esta obra, com certeza Jesus também mostrou a você 
o quanto Ele é amoroso e deve ter lhe confidenciado também o quanto Ele deseja 
resgatar o restante de seus filhos perdidos; mostrou certamente o quanto precisa 
do seu “sim”. Saiba que é a única coisa que lhe pertence e que você poderá dar a 
Deus. Tudo o que você possui foi dado por Ele: a sua vida, a sua saúde, os seus 
dons, seus bens, tudo veio dEle. A sua vontade é a única coisa que você tem que 
poderá oferecer. Ajudando esta obra que tanto Jesus ama e que a intitulou “A 
Verdadeira Vida em Deus”, você estará evangelizando e ajudando a alimentar 
milhares de crianças das Casas de Maria (Beth Myriam) que, na pág. 5 deste 
informativo, você poderá conferir.

Se você quiser ajudar Jesus nesta obra “A Verdadeira Vida em Deus”, ajudando a 
alimentar o corpo e a alma de muitos necessitados, veja como contribuir:

1)  Fazendo assinatura anual do Informativo;

2) Ser um associado, contribuindo com uma ajuda financeira conforme sua 
possibilidade, mensalmente. Neste caso, você receberá também o 
Informativo;

3)  Contribuir com qualquer valor, pagando o boleto impresso na pág. 8.

Obs.: No boleto está impressa a contribuição mínima de R$ 20,00. Se quiser 
contribuir com maior valor, basta acrescentar na linha “Outros Acréscimos”, 
abaixo do valor inicial.

4) Adote uma criança. É um projeto desafiador que o próprio Jesus pediu à 
Vassula que fosse realizado em todos os países e deu o nome de Beth Myriam 
- em hebraico significa Casa de Maria. No Brasil, atendemos em cinco casas 
com várias crianças, idosos e adultos que se alimentam diariamente. Além da 
evangelização, eles também recebem assistência médica, dentária, 
vestuário, catequese e auxílio na educação. Isto, quando conseguimos 
recursos financeiros, é claro. Seja uma alma generosa: aceite este convite de 
Jesus e de Nossa Senhora, para matar a fome dos necessitados. Tenha a 
certeza de que receberá em dobro, em todos os sentidos.

Para fazer suas inscrições e doações, os endereços estão no quadro de Expediente, 
logo abaixo.

Em nome de toda a família AVVD, e 
principalmente no das crianças que se 
alimentam nas Casas de Maria, agradecemos 
do fundo do coração. E que Deus abençoe 
você e a toda sua família.

Leonardo Cesar Harger
Diretor do Informativo AVVD 

cesarharger@hotmail.com
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FOLDER DE DIVULGAÇÃO COM AS 3 
ORAÇÕES

Valor: R$ 7,00 + Frete (100 un.)

Panfleto especial para os que desejam 
divulgar a Obra AVVD.

CD "A VERDADEIRA VIDA EM 
DEUS - ECCLESIA REVIVERÁ" 

Valor: R$ 5,00 + Frete

Músicas com letras extraídas das 
Mensagens AVVD. Autor: Eduardo 
Salustiano

LANÇAMENTO

Vendas: Eduardo Salustiano
cadusalu@yahoo.com.br

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

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

Pôster Sagrada Face 35x40cm
Esclarecimentos da Sagrada Congregação
Panfletos com orações
Livreto Orientação para os Grupos de Oração 
- Edição Internacional

Agenda AVVD 2014
Manual ‘É Hora de Evangelizar’
Novena ao Espírito Santo
Via-Sacra
Adora-Me e Ama-Me na Minha Santa Eucaristia

                R$ 2,00
R$ 5,00

R$ 5,00

R$ 3,00

 cada (mín. 5 un.)
                               cada
       (100 un.)
                                                        
       cada 

             R$ 15,00 
                           R$ 15,00

R$ 10,00
R$ 10,00
                                                 R$ 15,00

(frete incluído)
 

                     

 

OUTROS MATERIAIS:

LIVRARIA

VALORES 

DOS LIVROS 

JÁ COM 

FRETE 

INCLUÍDO. 

ORAÇÕES E ODES AMOROSAS

Valor: R$ 25,00

Livro indicado para suas orações pessoais. 
Contem uma transcrição de todas as Orações 
contidas nos 12 volumes dos livros da Verdadeira 
Vida em Deus. Orações estas ditadas pelo próprio 
Jesus ou inspiradas pelo Espírito Santo a Vassula. 

LANÇAMENTO

Vendas: Margarida - clinicashalom@hotmail.com
Fone: (61) 3443-8703

Volume I

Volume II

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

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

Valor: 
R$ 5,00 cada DVD + Frete

 Vendas: Cida 
vendas@avvdbrasil.org.br

DVD ENTREVISTA COM VASSULA LEGENDADO

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS -  Encontros com Jesus

LIVRO ‘MEU ANJO DANIEL’

Valor: R$ 15,00 cada

Os livros com todas as Mensagens estão contidos em 12 volumes

Uma sequência cronológica da experiência de Vassula com seu Anjo 
da Guarda enquanto Ele lhe preparava para seu encontro com Jesus e 
para sua grande Missão.


