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A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 

NOVENA AO ESPÍRITO SANTO, POR JESUS,  

EM SEU HINO DE AMOR 

 

ORAÇÕES PARA TODOS OS DIAS 

 

Dirigente: Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 

Canto Inicial: A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ. 

 

A nós descei, Divina luz (bis), em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. (bis) 

1. Vós sois a alma da Igreja. Vós sois a vida, sois o Amor; Vós sois a graça benfazeja que nos 

irmana no Senhor. (bis) 

2. Divino Espírito descei. Os corações vinde inflamar, e as nossas almas preparar para o que Deus 

nos quer falar. (bis) 

 

 

ORAÇÃO INICIAL 

 

Dirigente: Jesus diz: “rezai frequentemente ao Espírito Santo esta oração:  
vinde Espírito Santo, vinde através da poderosa intercessão do 

Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa; amém; 
com essa oração, Meu Santo Espírito Se apressará e descerá sobre vós; rezai para 
que a efusão de Meu Santo Espírito desça sobre vós;” (AVVD-26 de outubro de 1989) 

 

Todos: Vinde Espírito Santo, vinde através da poderosa intercessão do Imaculado Coração de 

Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amém. 

 

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

para que o inimigo não encontre espaço algum dentro de mim; que Vosso   Espírito Santo Se 

precipite nas profundezas de minha alma para a irrigar e cumular de riquezas, dessas que não 

são do mundo. Bendito seja Deus. (AVVD-03 de maio de 1991) 

Ó Rei Celeste, Advogado, Espírito de Verdade, onipresente e em todas as coisas, tesouro dos 

simples de coração e doador da vida, vinde e armai Vossa Tenda em nós, purificai-nos de nossas 

manchas e que a Vossa santidade salve nossas almas, ó Puríssimo. Amém. (Oração Ortodoxa) 
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Dirigente: o Espírito, do alto, convida todos vós para penetrar no mistério dos sete 

Dons de Meu Espírito Santo; vinde e sede abençoados; vinde e que haja luz em vossa 

alma; as coisas invisíveis são eternas; vinde obter de Meu Espírito o que é invisível, 

para que possais viver Conosco e serdes um em Nós; (AVVD-01 de dezembro de 1995) 

 

Todos: Meu Senhor, derramastes sobre mim uma torrente de bênçãos, e através delas minha 

alma encontrou sua Morada: as Cortes de Yahweh... lá, onde nos cumulais com Vossa 

Bondade e onde milhares de miríades de anjos habitam; Meu Deus, Vosso Nome é como um 

Hino e, quando O escuta, minha alma exulta e canta ao Seu ritmo; Em minha ignorância, 

Senhor, não me priveis jamais de Vossa Luz... Amém. (AVVD-13 de agosto de 1997) 

 

Minha casa é nas Cortes de Yahweh e meu espírito se alegra no esplendor de Sua Majestade 

três vezes Santa. É em Vós que minha alma se move, se realiza e continua a confiar. É em 

Vós, Pai Eterno, que meu espírito desfalece, deseja e busca a Verdade. Não me priveis, ó Pai 

Celeste, dos Sete Dons de Vosso Espírito, mas enviai-os a Mim, para clarear meu caminho e 

iluminar meu espírito, banhando-me em Vossa Divina Santidade Trinitária. (AVVD-09 de janeiro 

de 1996) 

 

Canto: SENHOR, VEM DAR-NOS. 

 

1. Senhor, vem dar-nos Sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da 

Eucaristia o grande meio de ser feliz. 

Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que Pão é Jesus! 

2. Dá-nos, Senhor, o Entendimento, que tudo ajuda a compreender: para nós vermos como é 

alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. 

3. Senhor, vem dar-nos divina Ciência, que, como o eterno, faz ver sem véus! Tu vês por fora, 

Deus vê a essência, pensar que é pão, mas é nosso Deus. 

4. Dá-nos, Senhor o teu Conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho 

nós guiaremos ao Santo Altar. 

5. Senhor, vem dar-nos a Fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à 

mesa: para quem luta, Deus quer ser Pão. 

6. Dá-nos, Senhor, filial Piedade, a doce forma de amar, enfim, para que amemos quem, na 

verdade, aqui amou-nos até o fim. 

7. Dá-nos, Senhor, Temor sublime, de não amá-Lo como convém: o Cristo-Hóstia que nos redime, 

o Pai Celeste que nos quer bem. 
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Reflexões Diárias (a partir da página 5) 

 

 

ORAÇÃO FINAL 

 

Todos: Ó Luz! Ó Luz inacessível, três vezes Santa, Vinde! descei agora e vinde não apenas 

sobre os que Vos invocam porque Vos ouviram, mas vinde também àqueles que jamais Vos 

conheceram! Vinde! Ó Lâmpada de nosso corpo! Vinde corrigir todos aqueles que jamais Vos 

compreenderam; Vinde a todos os que Vos temem, vinde revelar Vossos tesouros 

escondidos, esses tesouros que guardastes para os nossos tempos; Vinde! vinde revelar os 

Santos Rostos do Pai e do Filho; Vinde revelar-Vos, Espírito Santo! Vinde, meu Amigo, pois 

Sois a deslumbrante Luz de nosso coração; vinde do alto e revesti-nos com Vosso Poder e 

vosso esplendor; Vinde habitar dentro de nós e fazer de Vossa Morada um lugar de oração, 

pois Vós sois a Oração Constante; Vede quão nus ficamos agora sem Vós? Vinde brilhar 

Vossa Luz nesta escuridão; Vós sois A Promessa, Vós sois nosso Amor, Vós sois nossa Luz, 

Sim! Vós sois A Promessa! Vós sois Aquele de Quem as Escrituras dizem: “Já não haverá 

noite; ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus 

brilhará sobre eles.” Vós sois a Promessa de nossa herança, Santo e Bendito seja o Vosso 

Nome; Vós sois a preciosa e inestimável pérola; Vós sois a radiância de nossa alma, Vós sois 

o Banquete de nossa festa, Vós sois o Companheiro Irresistível de nossa vida, Vós sois o 

Trono dos pobres em espírito, Vós Sois o Reino dos reinos, o Império dos impérios; Ó 

Visitador de nossa alma, vinde libertar-nos! Amém. (AVVD-17 de julho de 1996) 

 

Mostrai agora Vossa Força, meu Senhor, sois Todo-Poderoso, e vinde UNIR Vosso Corpo. 

Vosso Espírito Santo tem o poder de nos renovar; vinde Espírito Santo e, com Vosso fogo, 

derretei-nos, uma vez que somos como barras de ferro rígidas, inflexíveis; vinde fundir-nos 

numa barra única e sólida; derretei nossos corações endurecidos! (AVVD-30 de maio de 1993) 

 

Canto Final: EU NAVEGAREI 

 

1. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor (bis) 

Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enches-me de novo 

(bis). 

2. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação (bis) 

3. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, àquele que venceu. 
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OUTROS CANTOS 

 

1 – QUERO MERGULHAR NAS PROFUNDEZAS 

Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração (bis) 

É tão lindo, tão simples. Brisa leve tão suave doce Espírito Santo de Deus... 

Tão suave brisa leve doce Espírito Santo de Deus... 

 

2 – INUNDA MEU SER 

Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o Amor, do meu Senhor, do meu 

Senhor! 

Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor! Para sentir a paz interior, sobre o mal ser 

vencedor, alegrar-me em Ti! Inunda meu ser ah, inunda meu ser (4x). 

 

3 – ESPÍRITO SANTO 

Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus (bis). 

Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir... 
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REFLEXÕES DIÁRIAS 

 

1º Dia: DOM DA SABEDORIA 

 

pede a Meu Espírito de Sabedoria para que busques Minha Vinha Celeste, a fim de 

que tua alma aspire a seus frutos; vem suplicar a Meu Espírito de Sabedoria que te 

visite em tua pobreza; em tua pobreza, Ele não fugirá; Ele fará amizade com teu 

espírito e te cortejará e, em Sua pura emanação, fará teu espírito revolver somente 

em torno das coisas celestes, pedindo-Nos  o que é santo e imperecível; Meu Espírito 

Santo de Sabedoria te mostrará Nosso  Reino, um Reino de piedade reservado aos 

retos e aos santos; portanto não sejas como os que diariamente ofendem Meu 

Coração e sem cessar entristecem Meu Espírito, tornando-se constantes rebeldes, 

Cains sem misericórdia; corrige teu coração e Meu Espírito de Sabedoria será teu 

guia e diretor, para conduzir-te ao Nosso Reino, que foi preparado para ti desde a 

fundação do mundo; (AVVD-19 de junho de 1995) 

 

 

2º Dia: DOM DO ENTENDIMENTO E DA CIÊNCIA 

 

suplica e Meu Espírito de Entendimento descerá em teu nada, como um sol 

brilhante com raios que curam, em teus olhos, e todas as coisas que parecem 

obscuras e fora de teu alcance serão reveladas; e, em teu nada, Meu Espírito de 

Entendimento te conduzirá ao mistério da Verdade Divina; não deixes que Meu 

Espírito te encontre maldisposto ou de má vontade; deixa que Ele ilumine tua mente 

e, em contraste com teu nada, Meu Espírito de Entendimento será Tudo o que te 

falta; Companheiro e Amigo, Ele não te esconderá nenhum mistério, mas te 

oferecerá ensinamentos que mente alguma compreendeu, coisas além da mente da 

Humanidade, adentrando o impenetrável e o imperecível, alcançando as 

profundezas de Deus; não sejas como os eruditos e os filósofos de vosso tempo, que 

justificam sua filosofa conforme o modelo de seu espírito racionalista; carne e 

sangue não podem revelar o que vem do Espírito; posso oferecer-te Meu Reino, e 

Meu Espírito pode conduzir teu passo a Meu Reino; vem então, e herda o que dura 

para sempre permitindo a Meu Espírito de Entendimento iluminar tua mente e teu 

corpo com Sua Divina Luz, permitindo-Lhe animar tua alma na intimidade que Nós  

desejamos de ti, em Nós; Meus filhos, Minhas filhas, vinde a Nós em vosso silêncio, 

para obterdes os dons que vos podemos oferecer; três vezes Santo é Nosso Nome; 

não sigas uma filosofa baseada na mente humana, pois a víbora fará seu ninho em 

ti; em vez disso, vem a Nós e obtém os Dons do Espírito, que podem transfigurar tua 

alma em Nosso Céu; pede-Nos de todo o teu coração e obterás; reconhece-Nos em 

Nossa Santidade Trinitária e serás chamado Nosso filho, Nosso, pois faremos de tua 

alma um retrato vivo de Nossa Santidade, uma imagem visível do Invisível, uma 
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atração por todas as coisas sagradas que te foram declaradas para tua salvação, 

desde o início dos Tempos; (AVVD-19 de junho de 1995) 

 

 

 3º Dia: DOM DO CONSELHO 

 

escuta e compreende: queres ser parente do Espírito Santo de Conselho e teres 

certeza de ganhar o Céu? reconhece-Nos em Nossa Santidade Trinitária e serás 

elevado pelos Nossos Anjos para descobrires Aquele-que-é; pede conselho e serás 

aconselhado a fazer o bem, todos os dias de tua vida; o Reino está preparado para 

ti, que fazes o bem; aprende a retribuir ao mal com o amor; tu conheces os 

Mandamentos e também sabes que dos dois maiores mandamentos dependem toda 

a Lei e os profetas; não tens de ser rico para entrar em Meu Reino, nem instruído; 

Meu Reino é dado aos pobres em espírito e àqueles que bradam: Deus, tende 

misericórdia de mim, pecador; Meu Reino é dado aos pequeninos e aos humildes 

que sabem clamar Abba! busca-Me, teu Senhor, Eu sou Amor;  buscai o Amor, todos 

vós, humildes da Terra, que obedeceis aos Meus Mandamentos; pede ao Meu 

Espírito de Conselho para fazer-te desejar integridade, humildade, lealdade e 

bondade, para que teus passos não falhem nem pisem errado; infalivelmente, Meu 

Espírito de Conselho tornará Sua Lei conhecida a ti e te aconselhará dizendo: não 

compares ninguém a Deus; serve à causa do direito; levanta o oprimido; não 

prejudiques ninguém, mas, entre vós, amai-vos e ajudai-vos uns aos outros; não 

aflijas nem molestes a viúva, ou mostres dureza para com o órfão; pratica a bondade 

e não sejas como os vilões e os maus que arruínam suas almas ao arruinar os 

desamparados; jamais te rebeles contra teu Deus, mas inclina tua cabeça e dobra 

teu joelho em Sua Santa Presença; não substituas jamais Seu Perpétuo Sacrifício, 

nem mesmo por todos os reinos do mundo e seu esplendor; fica atento a todos esses 

conselhos e exalarás perfume, e tua felicidade será como um rio desdobrando-se em 

vários riachos, anunciando e aconselhando outros a buscarem o Reino do Céu e a 

glória de Nossa Santidade Trinitária, que pode enfeitar teu espírito em Nosso 

Esplendor, para todo o sempre; (AVVD-19 de junho de 1995) 

 

 

 4º Dia: DOM DA FORTALEZA 

 

não tenho força para salvar? com uma palavra, Eu abençoo e salvo; portanto não te 

sintas desamparado; posso dar-te Meu Espírito de Fortaleza, que não só é dado aos 

Meus anjos, mas a vós também; abre teu coração e escuta; pede e te será dado; posso 

fazer-te pregar Minha Palavra e Minha Tradição três vezes bendita, ao máximo de 

tua capacidade pelo poder de Meu Espírito de Fortaleza; feliz és tu que obterás Meu 

Dom  e, por meio Dele, terás força para viver na obediência da fé, na retidão, na 



Novena ao Espírito Santo | 7 
 

alegria e na paz; portanto não te sintas desamparado e com medo; digo-te, não temas 

as provocações dos homens nem fiques consternado por seus insultos, pois a traça 

os comerá como a roupas, uma vez que desde o início eles estiveram em comunhão 

com o Maligno; Eu serei tua Força e não mais caminharás só; Eu e tu, tu e Eu 

suportaremos juntos as cruzes dadas a ti, para tua santificação; Meu Espírito de 

Fortaleza pode revestir-te com Minha Força para seres testemunha da Verdade, do 

Alfa e do Ômega, com zelo e coragem; Meu Espírito Santo de Fortaleza pode ajudar-

te a superar todos obstáculos que surgirem em teu caminho e que te impedirem de 

alcançar-Me; no poder de Meu Espírito serás como um guerreiro cheio de coragem 

e de força; fortalecido por Seu poder, fortalecerás Meu Santuário contra o inimigo 

e contra a transgressão; como o sol, brilharás em Nossa Presença três vezes Santa; 

como um fogo, tuas palavras luzirão como uma tocha; como uma espada que corta e 

rasga, tuas profecias fulminarão, arrastando os reinos do mundo para a destruição; 

pelo poder de Meu Espírito, obterás o inacessível, atingirás o inatingível; cada uma 

de tuas conquistas mostrará Nossa magnificência, em Nossa Glória Trinitária; 

portanto, não digas: onde, onde encontraremos força suficiente e fortaleza para 

glorificar a Deus? Minhas maravilhas residem no Espírito, Invisível, no entanto 

visível através de Sua poderosa ação, Inacessível ao toque, no entanto inteiramente 

à vossa volta e no vosso interior; quem pode tentar compreender a forma como Meu 

Espírito Se move? pede ao Meu Espírito Santo de Fortaleza para te conceder Sua 

Força radiante pelos Meus Interesses, e Eu, Eu te transmitirei sem reserva poder 

suficiente para te juntares à batalha de vossos tempos com Miguel Arcanjo, e 

combateres o mal e a blasfêmia, a distorção de Minha Palavra e a rebelião contra 

tudo que é santo; digna-te pedir-Me para te conceder o Espírito de Fortaleza, a fim 

de seres capaz de estender tua mão à taça que te ofereço; essas são as coisas que 

deverias pedir diante de Meus santos e de Nossa Santidade Trinitária; então tu 

também exercitarás a paciência na batalha do Grande Dia,  a fim de seres o defensor 

da Verdade, e levares todas as pessoas a reconhecerem-Me como três vezes Santo, 

mas Um, na unidade da essência; e Nós convidaremos cada um deles para entrar no 

mistério do Verdadeiro Conhecimento de Nossa Santidade Trinitária, revestindo-os 

na graça e na beleza das vestes cerimoniais, Nossas mais ricas vestes: (AVVD-19 de junho 

de 1995) 

 

 

ORAÇÃO DE ARREPENDIMENTO E LIBERTAÇÃO 

 

Todos: Senhor, Vós me suportastes todos estes anos com meus pecados, e mesmo assim Vos 

compadecestes de mim. Desencaminhei-me em todos os sentidos, mas agora não mais 

pecarei. Tenho-Vos ofendido e sido injusto, não mais serei assim. Renuncio ao pecado, 

renuncio ao Demônio, renuncio à iniquidade que mancha minha alma; Libertai minha alma 

de tudo que é contrário a Vossa Santidade. Suplico-Vos, Senhor, que me liberteis de todo o 

mal. Vinde, Jesus, agora, vinde habitar em meu coração. Perdoai-me, Senhor, e permiti-me 

descansar em Vós, porque sois meu Escudo, meu Redentor e minha Luz, e em Vós confio. A 
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partir de hoje, eu Vos bendirei, Senhor, a todo o momento. Repudio o mal e todos os outros 

deuses e ídolos, porque sois excelso sobre todo o mundo, transcendendo em muito a todos 

os demais deuses. Com Vosso braço poderoso, livrai-me da doença, livrai-me de tornar um 

prisioneiro, livrai-me das perturbações e subjugai meu inimigo, o Demônio. Vinde depressa 

em meu socorro, ó Salvador! Amém." (AVVD-13 de novembro de 2000) 

 

 

5º Dia: DOM DA PIEDADE 

 

pede, com teu coração, o Dom da Piedade e o obterás; dize: Espírito Santo, Doador 

da Vida, Espírito Santo, três vezes Santo, concedei-me, a mim também, que eu possa 

crescer no amor para conhecer a Deus e obter Seu Reino; concedei-me o Espírito 

de Piedade para que meu espírito cresça nos princípios dos Santos, e para que meus 

pensamentos sejam os Vossos Pensamentos, meus atos, os Vossos Atos que são 

todos puros e divinos; Espírito Santo de Piedade, Amigo de Deus, ensinai-me a 

alcançar a perfeição e a controlar cada parte de mim, que é tão má, para que eu 

obtenha a Vida Eterna; Espírito de Piedade, tão lindamente revestido, vinde a mim 

e revesti meu espírito de pureza, para que eu também possa ser agradável aos Olhos 

de Deus; revesti minha alma com um Espírito vivo para servir à Santíssima 

Trindade, com honra e graça; que eu morra para meus princípios, que eu morra para 

minha parcialidade, minha tepidez, minha letargia e minhas ambições; vinde 

reviver-me em Vossa Pureza; Dispensador do fruto da Árvore da Vida, Alegria 

Eterna, concedei-me também Vosso Espírito, para ser parente da Santíssima 

Trindade e um herdeiro  de Vosso Reino; que minha língua prove o que é mais puro 

na Luz do Deus três vezes Santo e consuma Aquele que disse: ‘Eu sou o Pão da Vida: 

Espírito Santo da Vida, três vezes Santo, concedei a meu espírito atingir perfeições 

na Ciência do Espírito de Piedade; para aprender a observar com temor o que é a 

verdadeira Carne e a verdadeira Comida, o que é o verdadeiro Sangue e a 

verdadeira Bebida, para que eu possa viver no Pai, e no Filho e no Espírito Santo, 

Trinitário mas Um, na unidade da essência; fazei com que minha alma trabalhe 

pelas Vossas intenções, que são santas e redentoras, e tão agradáveis a Vossos 

Olhos;  entrando em minha alma, Vosso Espírito de Piedade me transformará numa 

serva dedicada e fervorosa; Luz das estrelas de minha alma, transmiti-me a piedade 

de Vossos Santos para que eu guarde santamente Vossas Leis, e benevolentemente 

Vos mostreis à minha alma miserável para que eu me lembre de que a 

incorruptibilidade me aproximará do Deus Trinitário, o Poderosíssimo e o 

Santíssimo, uma vez que nada de impuro será capaz de encontrar seu caminho em 

mim; amém; ic; o Espírito da Piedade te levará a ser: - uma delícia da Delícia do Pai, 

- uma fragrância de mirra em Minha Presença, - um lírio de Meu Jardim; - um motivo 

de orgulho  para Meus Anjos; um festival de alegria permanentemente em Meu 

Coração, e uma cópia de Mim; terás apenas de querer e Eu levantarei tua alma 

lamentável! não tenho falta de meios para mostrar Meu Poder ou Minha Soberania; 

vem buscar-Me na simplicidade do coração, não permaneças em débito com teu 

pecado, pede perdão e Eu te perdoarei; (AVVD-19 de junho de 1995) 
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ORAÇÃO 

 

Todos: Espírito Santo, Doador da Vida, Espírito Santo, três vezes Santo, concedei-me, a mim 

também, que eu possa crescer no amor para conhecer a Deus e obter Seu Reino; concedei-

me o Espírito de Piedade para que meu espírito cresça nos princípios dos Santos, e para que 

meus pensamentos sejam os Vossos Pensamentos, meus atos, os Vossos Atos que são todos 

puros e divinos; Espírito Santo de Piedade, Amigo de Deus, ensinai-me a alcançar a perfeição 

e a controlar cada parte de mim, que é tão má, para que eu obtenha a Vida Eterna; (...)  

Luz das estrelas de minha alma, transmiti-me a piedade de Vossos Santos para que eu guarde 

santamente Vossas Leis, e benevolentemente Vos mostreis à minha alma miserável para que 

eu me lembre de que a incorruptibilidade me aproximará do Deus Trinitário, o Poderosíssimo 

e o Santíssimo, uma vez que nada de impuro será capaz de encontrar seu caminho em mim; 

amém; (AVVD-19 de junho de 1995) 

 

 

6º Dia: DOM DO TEMOR DE DEUS 

 

pede ao Espírito de Temor para te disciplinar em guardar Meu Nome Santo; que 

Meu Espírito te revista de honra e reverência, um dom e um tesouro raro, um sinal 

de fidelidade amorosa; aprende a inclinar tua cabeça para que possas ver-Me; 

aprende a baixar tua voz para que possas começar a ouvir Minha Voz e a descobrir 

Minhas intenções, Meus desejos e Minha Vontade; aprende a levantar tua cabeça 

apenas à Minha procura e do que é celeste... muitos homens influentes foram 

humilhados, pois nem Me honraram nem Me mostraram qualquer reverência; 

queres saber o que significa o Temor do Senhor? o Temor do Senhor é o começo da 

Sabedoria, e o Temor do Senhor é a coroa da Sabedoria; é aquele que Me recebe, 

graciosamente, reconhecendo-Nos como Três Vezes Santo, com reverência, 

fidelidade e honra; Temer-Me é humilhar-se em Nossa Presença, suplicando-Me 

para te perdoar, a fim de que Eu faça de ti um altar permanente no qual Eu ponha 

todo Meu Conhecimento, Meus Preceitos e Minha Lei; Eu porei em teu Santo 

Temor, Minha confiança, Meus Tesouros, com sábios provérbios revelando Meus 

mistérios e Meus segredos; Eu te mostrarei os mistérios de Meu Coração, os 

tesouros escondidos em teu Santo Temor, e aprenderás então, que Eu sou Deus, em 

Quem podes obter a Vida Eterna, a Alegria e a Paz Eternas; aprenderás de Mim, o 

Espírito do Temor, que a submissão Me seduz; severa como possa parecer, esta é A 

Abertura para Eu entrar em teu coração e fazer Minha Vontade; receberei tua 

submissão com teu Santo Temor, como se recebe uma coroa real de esplendor, e 

Nós, o Deus Trinitário, de Nossa parte, te revestiremos com Nossa invencível 

Santidade, a fim de que, qualquer traço de anarquia que ainda permaneça em ti seja 

dissipado como o orvalho da manhã; nascido e renascido pelo Meu Espírito, tu que, 
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para Minha tristeza, deixastes de ser, existirás mais uma vez; muitos dos mortos 

olharão para ti sem compreender que tu, outrora morto mas agora vivo, te 

comportas como queríamos que te comportasses, com discernimento e com Santo 

Temor; aprende que o Senhor de Tudo oferece graça e misericórdia àqueles que O 

temem e temem Seu Nome; Eu obterei Minha honra, se louvares Meu Nome três 

vezes Santo aonde fores e naquele incenso  que Me ofereces de teu coração em Meu 

Nome, como uma oferta pura a Mim; é tempo de buscares este dom de Meu Espírito 

de Temor; - arma para combater a rebelião; - elemento para te impedir de cair, e 

cetro de Meu Reino; - inclina-te a Mim e Eu te levantarei amorosamente; humilha-

te para que, em Minha Misericórdia, Meus Braços te levantem; como alguém que 

ergue uma criança contra sua face, Eu te levantarei, te acariciarei, te amarei e 

nunca Me afastarei de ti; (...) 

vem, tu que, indeciso e fraco, ainda erras neste deserto! vem pedir os sete dons de 

Meus Espírito Santo, e Eu, o Autor do Céu e da Terra, O Verbo de Deus, te cumularei 

com Meus dons; Eu te oferecerei, para te salvar, Meus sete dons; para te fazer 

prosperar numa vinha deliciosa, Eu te ensinarei a temperança e a prudência, a 

justiça e a fortaleza; vem a Mim, Eu que sou três vezes Santo; vem, e com o poder 

de Meu Sopro, Eu te transformarei num espelho sem mancha, para refletir sobre ti 

e em ti Nossa Divindade, e tu viverás em Nós, Três Vezes Santo, para todo o sempre; 

alma!  agora exposta à injustiça do mundo, obtém Nossa Paz e Nosso Amor; contigo, 

Eu Sou; ainda estás disposta a trabalhar pela paz, pela unidade e pelo amor? (AVVD-

19 de junho de 1995) 

 

 

7º Dia: A ESSÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

hoje, mais que nunca, envio Meu Espírito Santo para vos renovar, no entanto, por 

quanto tempo mais esta geração resistirá ao Meu Espírito Santo? dizei-Me, pode 

um corpo viver sem um coração? aprendei que Meu Espírito Santo é o Coração do 

Corpo, que é Minha Igreja; aprendei que Meu Espírito Santo é a Respiração da 

Igreja, a Essência do zelo por Mim, vosso Deus; Meu Espírito Santo é o doce Maná 

do Céu alimentando o pobre; feliz o homem que abre seu coração ao Meu Espírito 

Santo, ele será como uma árvore ao longo de um rio, produzindo novos frutos a cada 

estação, com folhas que nunca murcham e que são medicinais; feliz o homem que 

abre seu coração ao Meu Espírito Santo, como uma corrente cristalina Meu Espírito 

fluirá como um rio em seu coração, renovando-o, pois onde esse rio corre, brota vida 

e alegria! não lestes: o Rio da Vida, que brota de Meu Trono e do Cordeiro, descerá 

no meio da rua da cidade? Meu Espírito Santo Se retirará das almas maliciosas, mas 

Se mostrará ao inocente, ao pobre e ao simples; com grande alegria, Meu Espírito 

Santo envolverá essas almas e Se tornará seu Santo Companheiro e seu Guia; e 

quando caminharem, sua marcha será sem obstáculos; quando correrem, não 

tropeçarão; se beberem veneno mortal, permanecerão ilesos; se encontrarem uma 

legião de demônios em seu trajeto, permanecerão incólumes; Meu Espírito Santo 
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lhes ensinará a doçura que de Mim exala, as profundezas de Meu Eterno Amor; Meu 

Espírito tomará os inocentes e fará um pacto de Amor e de Paz com eles, para 

tornarem-Se aptos e serem Seus parceiros; Meu Espírito Santo os levantará e 

carregará, como um esposo carrega sua esposa através da soleira; Ele também os 

carregará atrás dos muros do santuário, onde jazem as insondáveis riquezas e os 

mistérios; os mistérios que nenhum olho jamais viu; e, como um Esposo que enfeita 

Sua Esposa com joias, Ele também os enfeitará com Seu conhecimento imperial 

para os deliciar no trono e no cetro; oh! o que Meu Espírito Santo não fará por vós! 

Meu Espírito Santo é o sabor de vossa vida, a Coroa Real do Esplendor, o Diadema 

da Beleza de Minha Boca, a Glória radiante do Vivo, a Revelação Secreta da criação; 

Meu Espírito Santo é o sabor de vossas homilias em Minha Assembleias e o 

cumprimento de vossos Tempos... Ele é a Chama de Fogo de vosso coração e a 

percepção de Meus Mistérios; Meu Espírito Santo é o tema de vossos louvores a 

Mim, revelando ao vosso coração que Eu Sou Aquele Que É, revelando ao vosso 

espírito que Eu sou vosso Abba, e que sois Minha descendência e Minha semente... 

benditos os puros de coração, eles Me verão; alegrai-vos, sede felizes e abri-vos para 

receber Meu Espírito Santo, a fim de que também possais deliciar-vos e ouvir Minha 

Voz! abri vossos corações e vereis Minha Glória e, como uma criancinha que precisa 

de conforto, Meu Espírito Santo vos confortará, Ele, cujo amor supera qualquer 

amor humano; Eu, o Criador dos céus e da Terra, digo-vos que Meu Espírito Santo 

é o Esposo da Esposa, Dela que carregou o Infante, Aquele que deveria vos salvar e 

vos redimir, e em Quem, através de Seu Sangue, ganharíeis a liberdade, o perdão de 

vossos pecados; Ele é o Esposo Daquela, em Quem encontrou como que um jardim 

fechado com as essências mais raras das virtudes, uma fonte selada, a mais 

encantadora das Mulheres, banhada na pureza por causa de Sua perfeição única; 

Meu Espírito veio sobre Ela e A cobriu com Sua sombra e Me glorificou fazendo 

Dela a Mãe de Deus, a Mãe da humanidade e a Rainha do Céu;  tal é a Riqueza de 

Meu Espírito Santo... Eu derramo Meu Espírito Santo em todos vós agora... hoje... 
(AVVD-05 de outubro de 1992) 

 

 

ORAÇÃO 

 

Todos: Ó Santo Espírito da Verdade descei sobre nós e sede nosso Guia e Santo 

Companheiro; Santo Espírito de Amor, vinde a nós e ensinai-nos a viver no verdadeiro Amor 

de Deus. Recordai-nos do Verdadeiro Conhecimento, esse Conhecimento que o Pai nos deu, 

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

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

que, ao trabalharmos pela Paz, sejamos capazes de espalhar sementes que produzirão frutos 

de santidade. Amém. (AVVD-06 de janeiro de 1991) 

ó Pai, lembrai-Vos, agora, de Vossa Promessa e enviai-nos o Advogado, em plena força, o 

Espírito Santo da Verdade, para recordar ao mundo a Verdade a docilidade, a humildade, a 

obediência e o grande Amor de Vosso Filho; ... amém; (AVVD-25 de março de 1991) 
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8º Dia: TRANSFIGURADOS PELA AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Eu não Me imporei a ti; abre tua porta e derramarei Minha Luz em ti; posso fazer-

te crescer e dar-te discurso para glorificar Nosso Mistério; no teu silêncio ouvirás 

Minha Voz instruindo-te sobre o Caminho; de pagão, posso tornar-te um crente, em 

seguida dar-te o Conhecimento da Sabedoria e, se Nos permaneceres fiel, investirei 

em ti os Tesouros de Nossa Glória e te libertarei de tua miséria, a fim de que tu 

também, por tua vez, vás em auxílio de teu próximo; a ti revelarei Minha Beleza e 

Minha Santidade e ficarás perdido de admiração na Minha Presença; Eu sou a 

Árvore da Vida, quem Me plantou em si tem vida eterna; posso transformar tua alma 

num Éden, num Paraíso; com Minha Divina Luz posso transfigurar tua alma num 

sol, mais brilhante que todas as constelações juntas, pois Eu sou um sol inacessível; 

podes ter um corpo incorruptível se Me permitires permanecer em ti, e, como uma 

brisa em ti, refrescarei tua alma e a transformarei num reflexo perfeito de Cristo; e, 

embora estejas no meio dos homens, tua mente estará no Céu, e, embora teu corpo 

esteja movendo-se no meio dos homens, tua alma e tua mente serão como as de um 

anjo, caminhando pelas Cortes de Nosso Reino, caminhando entre os anjos; se 

abrires a porta de teu coração para Mim, incendiarei teu coração e o libertarei da 

mancha de tuas paixões; com frequência incendiarei teu coração para queimar 

todas tuas paixões, não importa quão pequenas, que te mantêm prisioneira desta 

Terra; Eu sou a revelação do Filho e o Filho é a revelação do Pai  e a imagem do Pai; 

quem tem a graça de ver o Filho, vê o Pai, e quem percebe Minha Santidade percebe 

o Filho e o Pai; vem herdar o Caminho; Nós conservaremos tua mente, tua alma e 

teu coração em Nós, para viveres em Nós e fazer-te florescer, rompendo os limites 

que te mantêm prisioneiro deste mundo; vem! vem herdar Nosso Esplendor; Nós te 

carregaremos, como o esposo que carrega sua esposa através do limiar da porta à 

câmara nupcial, Nós te carregaremos também ao Nosso Reino e derramarei em ti e 

te saciarei com Minhas inefáveis bênçãos;  para te manter viva, ensinarei teu 

espírito a gritar ao Pai: Abba! Eu te ensinarei a viver em Nós, a mover em Nós e a 

respirar em Nós; Eu te ensinarei que Nós somos Vida e que, em Nós, não deixarás 

de existir; (AVVD-25 de outubro de 1994) 

 

 

9º Dia: A HORA DO ESPÍRITO SANTO 

 

o Grande Dia agora está próximo, mais próximo do que pensas; altar, dize a todos 

que mostrarei Minha Glória e revelarei inteiramente Minha Santidade; derramarei, 

sem reserva, Meu Espírito em toda a humanidade; vossos olhos não viram nada e 
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vossos ouvidos não ouviram nada ainda; hoje, vossos corações estão doentes e 

vossos olhos obscurecidos, porque viveis na escuridão e na desolação, e o Inimigo 

vagueia de um lugar para outro nessa desolação; Eu, o Senhor, multiplicarei as 

visões nos vossos jovens e muitos, muitos mais de vossos filhos e filhas profetizarão, 

muitos mais do que agora; compensarei pelos anos de vossa aridez, que vos levaram 

a apostatar; enviarei meu Espírito, sem reservas, para invadir Meus domínios e, 

com Meu Dedo, reconstruirei Meus altares quebrados; virei às Minhas vinhas com 

folhas murchas, semelhantes a um jardim sem água, e as irrigarei com Meu 

Espírito; arrancarei os espinhos e os espinheiros que as sufocam, e Minhas vinhas 

produzirão seus frutos; farei todas essas coisas para vos salvar; exibirei, como 

nunca antes, portentos no Céu e na Terra; aumentarei as visões, suscitarei e 

multiplicarei os profetas; depois, Eu vos enviarei Meus anjos para vos guiar e Eu, o 

Santo, viverei no meio de vós; Meu povo está enfermo por causa de sua deslealdade; 

recusaram os dons de Meu Espírito, porque confiaram em seu espírito e não no Meu, 

assinando tratados com sua mente; mas, agora, a hora chegou, a hora de Meu 

Espírito Santo glorificar o Corpo de Meu Filho; (AVVD-17 de junho de 1992) 

 

 

PARA REFLETIR 

 

o Amém, em breve, estará contigo, Minha filha, Ele, que é teu Consolador e cuja 

Morada está numa Luz inacessível, eventualmente te mergulhará em Sua Luz e te 

absorverá; - Eu sou Amor - (AVVD-29 de outubro de 1991) 

 

o Espírito Santo tem sido teu remédio e a fonte de profecia nestas Mensagens, mas 

de todos os tempos também; é Ele Quem vos faz deuses por participação; (AVVD-06 de 

outubro de 1999) 
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