
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“em pouco tempo, todos aprendereis como viver uma  
Verdadeira Vida em Deus 

e ser um Comigo,”  
(AVVD-19 de setembro de 1991) 
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1. O QUE É EVANGELIZAR 
 
  
“aprende como Eu trabalho; sê abençoada, tu que és portadora de Minha 

Palavra;” 
(AVVD-09 de outubro de 1994) 

  
   

EVANGELIZAR é quando, sem reservas, decidimos dar testemunho, 
comunicando e expressando, de forma organizada e equilibrada, a Boa 
Nova, a vida eterna, a vida do Eterno! Dar testemunho ou testemunhar é 
se expressar não somente com palavras, mas principalmente com atitudes. 
Com ações... Não é impor e sim expor. Pois, "alguns abandonaram essas 
coisas e se perderam em discussões inúteis" (1Tm 1.6).  

Comunicar é envolver-se, é andar junto, é levar vida às pessoas, é 
criar relacionamentos. Outro fator importante e indispensável nesta 
operação, é que, antes mesmo de falar é preciso saber ouvir. A Palavra de 
Deus não nos leva a rivalidade e a debates, e sim ao amor (1Tm 1.5), ao 
serviço...   

   Na evangelização, não devemos apenas impressionar e sim 
impactar. Quando evangelizamos, estamos cooperando com Deus na 
consumação de Seu sonho, ...que deseja que todos sejam salvos e cheguem 
ao conhecimento da verdade (1Tm 2.4). Impossível é praticar a 
evangelização sem a oração, sem fazer discípulos. E, principalmente, sem o 
AMOR. Não há como separá-las, o que seria fracasso. Tais práticas andam 
juntas. É válido enfatizar que, embora tivéssemos todos os recursos, como 
preparo Teológico, aparatos logísticos, sustento financeiro, fé, e ainda 
sermos eloquentes pregadores, dispostos até mesmo a morrer por esta 
causa, porém, se não houver o AMOR,  nada será frutuoso, pois  "O amor é 
o vínculo da perfeição" (Col 3.14).   
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Comunicar aos outros, o que vem da parte de Deus é tarefa que 
exige responsabilidade e seriedade, ainda que seja simples e delicado. 
Antes, precisamos ser conhecedores da verdade em nossa própria alma. 
Particularmente não temos nada a oferecer de nós mesmo que venha gerar 
ou produzir qualquer mudança em alguém, a não ser que o interesse seja 
em "adesões" e não "conversões". Se não acreditarmos na autenticidade, 
na veracidade e qualidade daquilo que vamos oferecer aos outros, seremos 
como aventureiros e melhor será, ficarmos calados.  

Como não contar com o Espírito Santo na nobre tarefa de 
evangelizar? Lembrando que é Ele o principal agente no resgate dos cativos. 
Ainda que haja esforço da nossa parte, não será a nossa maneira, os 
métodos e ou estratégias utilizadas, que conquistará almas. Embora 
existam, e sejam úteis, esses, serão apenas instrumentos e meios a serem 
empregados, pois a própria Palavra realizará mudanças, pela ação exclusiva 
(de convencimento), do Espírito Santo.   

Amados, sair para doar o evangelho, é estar disposto a sofrer como 
uma mulher que tem dores de parto. “Até que Cristo seja formado 
naqueles que amamos” (Gal 4.19). Não há como gerar filhos e não ter dores 
de parto, "Alegremo-nos em sofrer as aflições como um bom soldado de 
Cristo" (2Tm 2.3), decididos até mesmo, se necessário for, “...dar a vida em 
resgate de muitos”. (Mt 20,28).  

EVANGELIZAR é atuar organizada e sistematicamente. Não é agir 
isoladamente, assim como de maneira fragmentada e somente em 
situações especiais.   

Lembre-se de que o inimigo observa e estuda cada movimento 
nosso. Numa batalha, quem não é disciplinado padece! O inimigo ataca com 
violência. Deixemos de lado a emoção, a curiosidade e a aventura. Somente 
teremos convicção pessoal, quando ouvirmos o despertar de Deus em 
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nossos corações, quando tivermos intimidade com Ele. Aí, sim, com a fé virá 
a convicção, o compromisso e a renúncia. Anunciar o evangelho é assunto 
para convertidos e regenerados. Que, a nossa mensagem possa ser: “Pedro 
fitou nele os olhos, como também João, e disse: “OLHA PARA NÓS”. Ele os 
olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, 
disse: “Não tenho nem ouro nem prata, mais o que tenho, eu te dou: em 
nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda!” (At 3,4-6)  

No Hino de Amor o Senhor nos fala: “Eu te confiarei a muitas nações 
para honrar Meu Santo Nome, e em ti estará escrito Meu Conhecimento; 
Eu te concederei falar como desejo que fales;” (AVVD-07 de setembro de 
1992), e  “serás capaz de ser Meu Eco;” (AVVD-27 de julho de 1992). 
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2. CITAÇÕES BÍBLICAS SOBRE EVANGELIZAÇÃO  
  
  
“Minhas Palavras são conforme os ensinamentos das Santas Escrituras”. 

(AVVD-13 de setembro de 2002)  
 
   

1. Ex 9,16 – “Eis o motivo por que te suscitei para mostrar em ti o 
meu poder e para que se anuncie o Meu Nome por toda a terra”.  

2. Is 52,15 – “Vê-lo-ão aqueles aos quais ainda não tinha sido 
anunciado; conhecê-lo-ão aqueles que dele ainda não tinham 
ouvido falar”.   

3. Mt 28,19 – “Ide, pois e ensinai a todas as nações...”  

4. Mc 16,15 – “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda 
criatura”.  

5. Rm 15,20 – “E me empenhei por anunciar o Evangelho onde ainda 
não havia sido anunciado o nome de Cristo”.  

6. Rm 1,15 – “Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o 
Evangelho também a vós”.  

7. Rm 10,14 – “Porém, como invocamos aquele em quem não têm 
fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como 
ouvirão falar, se não houver quem pregue? E como pregarão, se 
não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés 
daqueles que anunciam as boas novas (Is 52,7). 

8. I Cor 2,4 – “A Minha palavra e a minha pregação longe estavam 
da eloquência persuasiva da sabedoria; eram, antes, uma 
demonstração do Espírito e do poder divino para que nossa fé 
não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de 
Deus”.  

9. I Cor 9,14 – “Assim também ordenou o Senhor que os que 
anunciam o Evangelho vivam do Evangelho”.  

10. I Cor 9,16 – “Anunciar o Evangelho não é glória para mim; é uma 
obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o 
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Evangelho!”  

11. I Cor 9,22-23 – “Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os 
fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo 
isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer 
participante”.  

12. I Cor 15,58 – “Por consequência, meus amados irmãos, sede 
firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do 
Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão”.  

13. II Cor  4,1 – “Por isso não desanimamos deste ministério que nos 
foi conferido por misericórdia”.  

14. II Cor 4,13 – Animados deste espírito de fé, conforme está escrito: 
Eu cri, por isto falei: (Sl115,1), Também nós cremos e por isso 
falamos”.  

15. Gl 1,11-12 –  “Asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho pregado 
por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem o aprendi 
de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo”.  

16. Ef 6,19-20 – “E orai também por mim, para que me seja dado 
anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou 
embaixador, prisioneiro. E que eu saiba apregoá-lo 
publicamente, e com desassombro, como é meu dever!”  

17. Fil 1,3-6 – “Dou graças a meu Deus, cada vez que de vós me 
lembro.  Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria 
por todos vós,  recordando-me da cooperação que haveis dado 
na difusão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou 
persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente 
lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo”.  

18. Col 1,28-29 – “A ele é que anunciamos, admoestando todos os 
homens e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo 
homem perfeito em Cristo. Eis a finalidade do meu trabalho, a 
razão por que luto auxiliado por sua força que atua 
poderosamente em mim”.  

19. Col 4,2-4 – “Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, 
acompanhada de ações de graças. Orai também por nós. Pedi a 
Deus que dê livre curso à nossa palavra para que possamos 
anunciar o mistério de Cristo. É por causa deste mistério que 
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estou preso. Possa eu fazê-lo conhecido, como é meu dever”.  

20. II Tm 1,8  – “ Não te envergonhes, portanto, do testemunho de 
nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo 
pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus”.  

21. II Tm  2, 1-7 – “Tu, portanto, meu filho, procura progredir na 
graça de Jesus Cristo.  O que de mim ouviste em presença de 
muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que, por sua vez, 
sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos, 
como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode 
implicar-se em negócios da vida civil, se quer agradar ao que o 
alistou. Nenhum atleta será coroado, se não tiver lutado segundo 
as regras.  É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se 
quer boa colheita.  Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor 
há de dar-te inteligência em tudo”.  

22. II Tm 4,2 – “Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, 
repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de 
instruir”.  

23. II Tm 4,5 – “Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos 
sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, 
consagra-te ao teu ministério”.  

24. Tt 2,11-15 – “Manifestou-se, com efeito, a graça de Deus, fonte 
de salvação para todos os homens.  Veio para nos ensinar a 
renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste 
mundo com toda sobriedade, justiça e piedade,  na expectativa 
da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande 
Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de 
nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir 
seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves 
ensinar, pregar e defender com toda a autoridade. E que 
ninguém te menospreze!”  

25. Heb 4,12 – “Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais 
penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a 
divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os 
pensamentos e intenções do coração”.  
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“também foi dito que em vossos tempos, somente um resto de Meus servos 
permaneceria fiel a Mim, pregando o Evangelho como deve ser pregado...” 

(AVVD-27 de setembro de 1988) 
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3. O QUE É EVANGELIZAÇÃO NA TEOLOGIA CATÓLICA E NO 
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA1  

 
 

“qualquer um que defenda fielmente a Igreja e testemunhe é, para Nós, 
como tocha viva, porque suas palavras fulguram na escuridão do mundo;”  

(AVVD-22 de junho de 1998) 
  
   

Entende-se por evangelização a ação apostólica-religiosa usada pela 
Igreja para revelar e comunicar aos homens o acontecimento salvífico de 
Cristo.   

Evangelização é a ação que consiste em levar o Evangelho, a boa 
nova da salvação, àqueles que ainda não a receberam, um chamamento 
simultâneo à conversão e à convocação para a Igreja de Deus. Entende-se 
por evangelizar o processo total mediante o qual a Igreja, o povo de Deus, 
movido pelo Espírito Santo: 1) anuncia ao mundo o Evangelho do Reino; 2) 
dá testemunho entre os homens da nova maneira de ser e de viver que ele 
[o evangelho] inaugura; 3) educa na fé os que se convertem a ele; 4) celebra 
na comunidade dos que creem nele a presença do Senhor Jesus e o dom do 
Espírito Santo; 5) impregna e transforma com sua força toda a ordem 
temporal.  

Evangelização é a realização do mandato missionário universal de 
Cristo: “Ide e fazei com que todos os povos se tornem meus discípulos” (Mt 

 
1  Fontes:   
CATECISMO da Igreja Católica de A a Z. Evangelização. Disponível em: <http://catecismo-
az.tripod.com/conteudo/a-z/e/evangelizacao.html>. Acesso em: 21/09/2015.  
O QUE é evangelização na teologia católica. Ultimato, Viçosa, 286 ed., jan.-fev. 2004.  Capa CBE2. 
Disponível em: <http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/286/o-que-e-evangelizacao-na-
teologia-catolica>. Acesso em: 21/09/2015.  
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28,19).  

Aquilo que a Igreja mais necessita é de uma verdadeira 
evangelização, que comece, precisamente, pela apresentação da pessoa 
viva de Jesus e que leve os evangelizados a ter uma experiência real de 
salvação Nele. Enquanto não se começar a evangelizar desta maneira, tudo 
o mais será construir sobre areia.  

A missão evangelizadora é de todo o povo de Deus. Esta é uma 
vocação primordial, sua identidade mais profunda. É a sua felicidade. O 
povo de Deus com todos os seus membros, instituições e planos existe para 
evangelizar. O dinamismo do Espírito de Pentecostes anima-o e envia-o a 
todos os povos. Nossas igrejas particulares hão de escutar, com renovado 
entusiasmo, o mandato do Senhor: “Ide e fazei discípulos meus todos os 
povos” (Mt 28,19).  

Evangelizar é dever de todo cristão. Todo cristão, sempre e em 
qualquer lugar, é chamado para ser testemunha da fé e transmissor do 
Evangelho que lhe foi confiado a fim de que o viva e o anuncie. Todo cristão 
é profeta com Cristo profeta; é luz do mundo com Cristo luz do mundo. 
Todo cristão é portador da verdade e da salvação com Cristo verdade e 
salvação de todos. Cada casa pode tornar-se escola do Evangelho. Em 
qualquer lugar o cristão deve fazer resplandecer a sua luz a fim de que 
quem lhe passe perto possa encontrar a fé. A Igreja deve despertar essa 
consciência e tornar capazes e críveis as testemunhas.  

A evangelização deve conter sempre uma proclamação clara de que 
em Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, morto e ressuscitado, se 
oferece a salvação a todos os homens, como dom da graça e misericórdia 
de Deus.  

É dever nosso anunciar claramente, sem deixar dúvidas ou 
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equívocos, o mistério da encarnação: tanto a divindade de Jesus Cristo, tal 
como professa a fé da Igreja, quanto a realidade e a força de sua dimensão 
humana e histórica.   

Não podemos desfigurar, parcializar ou ideologizar a pessoa de 
Jesus Cristo, nem fazer dele um político, um líder, um revolucionário ou um 
simples profeta, nem reduzir ao campo meramente privado Aquele que é o 
Senhor da história.  

A evangelização não deve ser concebida como propaganda de uma 
determinada ideologia, mas como a apresentação de uma Pessoa, o 
anúncio de fatos salvíficos, o convite em aceitar essa Pessoa e esses fatos 
como a salvação oferecida por Deus, aceitação que compreende o 
compromisso de colocar em prática as exigências da vida que tal salvação 
implica.  

Importa evangelizar não de maneira decorativa, como que 
aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade, e 
isto até às suas raízes — a cultura e as culturas do homem. A evangelização 
deve orientar-se para a formação de uma fé pessoal, adulta, interiormente 
formada, operante e constantemente confrontada com os desafios da vida 
atual nesta fase de transição. A dinâmica do processo total de 
evangelização aparece definida, de maneira paradigmática, por três fases 
ou etapas sucessivas: ação missionária (com os não-crentes), ação 
catecumenal (com os recém-convertidos) e ação pastoral (com os fiéis da 
comunidade cristã).  

São sujeitos da evangelização — como Cristo quis — todos os 
homens de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as condições... 
de qualquer raça e idade, de qualquer mentalidade e em qualquer situação.   
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Caminhos da evangelização   

§852 Os caminhos da missão. "O Espírito Santo é o protagonista de toda a 
missão eclesial." É ele quem conduz a Igreja pelos caminhos da missão. 
"Esta missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do 
próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Eis por que a Igreja, 
impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma senda de Cristo, isto 
é, o caminhos da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação de si até 
a morte, da qual Ele saiu vencedor por sua Ressurreição. É assim que "o 
sangue dos mártires é uma semente de cristãos".   

§853 Mas em sua peregrinação "não ignora a Igreja o quanto se distanciam 
entre si a mensagem que ela profere e a fraqueza humana daqueles aos 
quais o Evangelho foi confiado". Somente avançando pelo caminho "da 
penitência e da renovação" e "pela porta estreita da Cruz" o Povo de Deus 
pode estender o Reino de Cristo. Com efeito, "assim como Cristo consumou 
a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a Igreja é chamada 
a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar aos homens os frutos da 
salvação".  

§854 Por sua própria missão, "a Igreja caminha com a humanidade inteira. 
Experimenta com o mundo a mesma sorte terrena; é como o fermento e a 
alma da sociedade humana a ser renovada em Cristo e transformada na 
família de Deus". O esforço missionário exige, pois, a paciência. Começa 
pelo anúncio do Evangelho aos povos e aos grupos que ainda não creem 
em Cristo; prossegue no estabelecimento de comunidades cristãs que 
sejam "sinais da presença de Deus no mundo" e na fundação de Igrejas 
locais; encaminha um processo de inculturação para encarnar o Evangelho 
nas culturas dos povos; e não deixará de conhecer também fracassos. 
"Quanto aos homens, sociedades e povos, apenas gradualmente os atinge 
e penetra, e assim os assume na plenitude católica". 
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§855 A missão da Igreja exige o esforço rumo à unidade dos cristãos. 
Efetivamente, "as divisões entre cristãos impedem a Igreja de realizar a 
plenitude da catolicidade que lhe é própria naqueles filhos que, embora lhe 
pertençam pelo batismo, estão separados da plena comunhão com ela. Não 
só isso, mas também para a própria Igreja se torna tanto mais difícil 
exprimir, na realidade de sua plena catolicidade sob todos os aspectos". 

§856 A tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com os que ainda 
não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmos 
deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor "tudo quanto de verdade e 
de graça já se achava entre as nações, numa como que secreta presença de 
Deus". Se anunciam a Boa Nova aos que a desconhecem, é para consolidar, 
completar e elevar a verdade e o bem que Deus difundiu entre os homens 
e os povos e para purificá-los do erro e do mal, "para a glória de Deus, a 
confusão do demônio e a felicidade do homem''.  

 Evangelização e testemunho dos batizados  

§2044 A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do 
Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Para manifestar diante dos 
homens sua força de verdade e de irradiação, a mensagem da salvação 
deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos: "O próprio 
testemunho da vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural 
possuem a força de atrair os homens para a fé e para Deus.  

§2472 O dever dos cristãos de tomar parte na vida da Igreja leva-os a agir 
como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse 
testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um 
ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade:  

Todos os cristãos, onde quer que vivam, pelo exemplo da vida e pelo 
testemunho da palavra, devem manifestar o novo homem que pelo 
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Batismo vestiram e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela 
confirmação.  

Evangelização direito e dever da Igreja  

§848 "Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os 
homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho. Pois 'sem a fé é 
impossível agradar-lhe' Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o 
direito sagrado de evangelizar" todos os homens.  

Fonte do desejo de evangelização  

§429 É deste conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de 
anunciá-lo, de "evangelizar" e de levar outros ao "sim" da fé em Jesus 
Cristo. Mas ao mesmo tempo se faz sentir a necessidade de conhecer cada 
vez melhor esta fé. Para este fim, segundo a ordem do Símbolo da fé, 
primeiro serão apresentados os principais títulos de Jesus: Cristo, o Filho de 
Deus, o Senhor (artigo 2). Em seguida, o Símbolo confessa os principais 
Mistérios da vida de Cristo: os de sua Encarnação (artigo 3), os de sua 
Páscoa (artigos 4 e 5) e, finalmente, os de sua Glorificação (artigos 6 e 7).  

Igreja e mandato missionário  

§849 O mandato missionário. "Enviada por Deus às nações para ser 'o 
sacramento universal da salvação', a Igreja, em virtude das exigências 
intimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem de seu 
fundador, esforça-se para anunciar o Evangelho a todos os homens. "Ide, 
portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar 
tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos" (Mt 28,19-20).  

Missão dos leigos na evangelização  
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§905 Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, 
"isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra". 
Nos leigos, "esta evangelização... adquire características específicas e 
eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século". 

Motivo da evangelização  

§851 O motivo da missão. É do amor de Deus por todos os homens que a 
Igreja sempre tirou a obrigação e a força de seu clã missionário: "Pois o 
amor de Cristo nos impele..." (2Cor 5,14). Com efeito, "Deus quer que 
todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade" 
(1Tm 2,4). Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A 
salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito de 
verdade já estão no caminho da salvação; mas a Igreja, a quem esta verdade 
foi confiada, deve ir ao encontro de seu anseio, levando-lhes a mesma 
verdade. Ela tem de ser missionária porque crê no projeto universal de 
salvação.  

Origem e fins da evangelização   

§850 A origem e o escopo da missão. O mandato missionário Senhor tem 
sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade: "A Igreja 
peregrina é, por sua natureza, missionária. Pois ela se origina da missão do 
Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai". E o 
fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da 
comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu Espírito de amor.  
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4. PASSOS PARA A EVANGELIZAÇÃO SEGUNDO O 
QUERIGMA E AVVD  

 

Sistematização: Joanna d’Arc Lima Torres 

 

“habituei teus passos a andar nos Meus Passos;”  
(AVVD-27 de julho de 1992) 

 
“não vos desanimeis porque estou convosco e vos ensino, passo a passo, e 

posso vos assegurar de Nossas bênçãos; cada passo que dais, Nós 
abençoamos;”  

(AVVD-22 de abril de 1990) 
   
  
 

4.1. Motivação  

 Toda a mensagem de A Verdadeira Vida em Deus é querigmática, 
pois, em tom profético, nos coloca diante da realidade do amor Deus que 
foi ao extremo da entrega do seu Filho na cruz. Isso nos chama ao 
arrependimento, à conversão, à adesão a Jesus Salvador e Senhor, para 
receber o Espírito Santo, dom de Deus.   

Passando pela leitura das mensagens de AVVD, saímos com uma 
Vida Nova e cheios do Espírito Santo e essa é a meta fundamental do 
anúncio querigmático na Igreja. Mas aqueles que estão afastados ou 
retornando precisam de algo sucinto, como “porta de entrada” de uma 
caminhada e, sendo assim, é de máxima importância os passos aqui 
apresentados das Mensagens de AVVD, com sua espiritualidade específica.  

 O querigma é uma PROCLAMAÇÃO SIMPLES E DIRETA, é uma 
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REVELAÇÃO ou DECLARAÇÃO feita por uma testemunha ungida. E se pede 
ao destinatário apenas um ATO DE FÉ, ou seja, de ADESÃO.  

 O encaminhamento para a comunidade é consequência do 
querigma, já é uma etapa de ligação com a catequese, um amadurecimento 
ou crescimento na fé.  

  

AVVD-01 de fevereiro de 1987  

“Meu ensinamento é para um principiante, ensino-te gradativamente e 
abençoo cada passo que dás Comigo,” 

 

AVVD-18 de maio de 1991  

“amo-te apaixonadamente, lembra-te sempre disso; Eu atraio para a Vida 
e não rejeito ninguém, pecador ou injusto; todos vós sois Meus filhos;” 

AVVD-10 de novembro de 1995  

“Eu sou a Ressurreição e vou levantar tudo o que escrevi através de tua 
mão para que todos possam acreditar que A Verdadeira Vida em Deus não 
foi escrita pela carne, mas pelo Espírito da Graça;” 

 AVVD-10 de outubro de 1986   

“Eu, que sou teu Salvador, confirmo-te que todas as mensagens com apelos 
de Paz e Amor, conduzindo os que estão perdidos a encontrar seu caminho 
de volta a Mim, vêm todas do Pai e de Mim;”   
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AVVD-21 de Janeiro de 1987  

“Eu, Jesus, te chamei... toda vez que Me amas com tal fervor, sinto-Me 
glorificado... mas antes deves transmitir Minha Mensagem a todas as 
nações, tal como fazes agora...”   

AVVD-24 de setembro de 1988  

“agora sabes o que significa VERDADEIRA VIDA EM DEUS; Eu Sou 
a Vida; glorifica-Me, Minha filha, jamais te rebeles contra Mim; tem em 
mente Minhas instruções;” 

AVVD-07 de setembro de 1987  

“ver, ouvir e compreender Minhas Obras Divinas são também uma graça, 
todas concedidas por Mim; ...escuta estas palavras de Minha Mãe; ... Jesus 
quer, dessa forma, ensinar também outros a ter fé e a crer cegamente em 
Suas Obras Divinas; sê inocente, sê como as crianças nas quais Ele Se 
delicia;”  

AVVD-17 de março de 1987   

“Crê em Meu Amor Redentor; ...confia em Mim; ...Eu sou Jesus, jamais 
duvides;”  

AVVD-06 de junho de 2000 

“...e quantas graças derramo em ti, outros também poderão ser atraídos pela 
Minha Ternura e decidir-se a mudar suas vidas e começar a viver uma 
verdadeira vida em Mim,..”.   
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AVVD-18 de agosto de 1994  
 
“(Nossa Bendita Mãe.)  
...Uma vez que foste formada para estar com Cristo, Meu Filho, deves viver 
uma verdadeira vida em Deus;”   
  
 
AVVD-18 de maio de 1991  

“...Minha Mensagem é uma Mensagem de Amor, um apelo às vossas 
reais fundações, uma recordação de Minha Palavra e de Minha Existência; 
não tenhais medo de Mim, tende medo apenas daquele que pretende não 
existir e que vos atrai sempre tão maliciosamente para a Morte; Eu sou a 
Luz; vem; dize-lhes que esta Mensagem não lhes é dada para provocar 
sensação, mas para fazer-lhes perceber a urgência, a gravidade e a 
importância de Meu Apelo; a urgência de sua conversão; a gravidade da 
condição de sua alma; a importância de mudar suas vidas e de viver 
santamente; a importância de Minhas Mensagens que são alimento 
espiritual, um suplemento alimentar para sua espiritualidade, um bálsamo 
medicinal, para as feridas neles infligidas nesta escuridão, pelo Maligno; 

quero que Meus filhos ouçam muito cuidadosamente tudo quanto 
tenho de dizer; deixai que Meu Espírito da Verdade vos reconduza à 
Verdade; deixai que Meu Espírito da Ciência vos lembre do Único 
Conhecimento que Eu Mesmo vos dei; Eu, vosso Senhor e Salvador, abençoo 
cada um de vós;”  

  

4.2. Seis passos para o Primeiro Anúncio  

Ao evangelizar escolha um ou mais texto para cada passo.  
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1º - O Amor de Deus  
  
 

(Jr 31,3) “Com amor eterno eu te amei.” (1Jo 4,8) “Deus é amor.” 
  
 
 
AVVD-23 de janeiro de 1987   

“Ó (coloque seu nome) Vassula, como te amo, vem a Mim, Eu sou teu Pai 
Eterno; sente o Amor que tenho por Meus filhos! Levei-te a amar-Me; fui 
Eu que te mostrei o Caminho; sou um Deus de Amor; sou um Deus de Paz; 
sou um Deus de Misericórdia; sou manso; sou o Bom Pastor; sou um Pai 
Clemente;...   

...Eu te aceitei como és porque te amo, mas deves deixar-Me formar-te como 
desejo que sejas;”  

AVVD-06 de dezembro de 1989  

“...e digo-vos: as montanhas podem ser sacudidas e os vales transformados, 
mas Meu Amor jamais vos faltará; Meu Amor por vós é inabalável e Minha 
Fidelidade inalterável, compreendeis?” (Is 54,10) “Os montes podem 
mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não 
mudará.”  

AVVD-27 de novembro de 1990  

“sou Eu quem mais te ama;” 

AVVD-18 de março de 1987  
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“Vinde conhecer-me; vinde todos vós que Me evitais, que tendes medo de 
Mim e que não Me conheceis; vinde mais perto de Mim e compreendereis 
que Eu sou um Deus cheio de Amor, cheio de Compaixão e cheio de 
Misericórdia; 

Não Me rejeiteis antes mesmo de Me conhecerdes; Meu amor 
superabundante vos oferece uma graça eficaz a fim de conhecerdes e 
escolherdes entre o bem e o mal; dei-vos liberdade de escolha, mas também 
vos dei qualidades para vos tornardes seres superiores; usai os dons que vos 
concedi e com a inteligência e o coração que vos dei, compreendei e 
aproximai-vos, reconhecendo-Me e conhecendo-Me melhor; 

Iluminei vossos corações para vos tornardes capazes de amar; fui Eu que 
vos dei essa graça; aceitareis essa graça?... 

...Eu sou a Fonte do Amor e desta Fonte emana esse Infinito Amor que 
cobre toda a Criação; tudo o que vos peço é um retorno ao amor;  

Muitos de vós acreditais que sou um Deus pronto para a cólera e tendes 
medo de Mim; tendes medo de vos aproximardes de Mim; credes que sou 
inacessível e apenas desfruto de Minha glória, jamais importando-Me 
convosco, e que Meus olhos se voltam somente para os Meus devotos 
fazendo, assim, a imagem de um Ser cheio de predileção; não sabíeis que 
quanto mais fracos e mais miseráveis sois, mais Eu vos busco e vos amo? 

Eu sou Santo, mas também quero que compreendais que desejo tornar-me 
íntimo de vós e que Me tenhais como vosso Santo companheiro;” 

 

AVVD-06 de maio de 1992  
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“Eu sou o vosso Pai Eterno, Aquele que vos ama com Amor Eterno,...”  

AVVD-17 de dezembro de 1997  

“olhei para ti e te amei...” 

AVVD-01 de fevereiro de 1987   

“...estou perto de vós e chamando-vos para virdes a Mim; não tenhais medo, 
não vos repreenderei; não vos chamo para censurar vossos pecados; chamo-
vos para que Me encontreis ainda que por alguns minutos; vinde a Mim, 
pobres almas, encontrai-Me e conhecei vosso Pai amoroso; Ele mesmo vos 
alimentará com Seu próprio Corpo; Ele saciará vossa sede com Seu próprio 
Sangue; Ele vos curará se estiverdes doentes; ele vos consolará se estiverdes 
aflitos; ele vos envolverá com Seu amor e vos aquecerá se estiverdes com 
frio; não Me rejeiteis; Eu sou Amor e amo-vos apesar de vossa fraqueza; 
digo que vos amo, mesmo que Me desprezeis; Eu sou um Deus cheio de 
compaixão, sempre pronto a receber-vos e a deixar-vos viver em Meu 
Coração;” 

AVVD-20 de março de 1987 

“...Dize (oração):   

Meu Deus, eu Vos amo, e por Vosso abundante amor e misericórdia, Vós 
me mostrastes Vossa Luz; bendito seja Vosso Nome; amém.”  

* Ver outros textos sobre o amor de Deus no volume único de AVVD e/ou 
nas edições de AVVD impressas em volumes.  
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2º - Pecado: somos pecadores  
  
 
(Rm 3,23) Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. (Rm 6,23) O 

salário do pecado é a morte. 
  
 
AVVD-01 de fevereiro de 1987  

“...filha, como sofro ao vê-los adormecidos, enquanto lentamente se 
afundam cada vez mais nas profundezas do pecado; se ao menos soubessem 
como suas iniquidades transformam suas almas! digo-vos que vossa vida na 
Terra é uma sombra passageira, mas vossa vida no Céu é para a 
eternidade;...”  

AVVD-18 de março de 1987  

“...Meus filhos afastaram-se de Mim e seus corações estão congelados pelo 
egoísmo; eles esqueceram-se de Mim; Eu quero perguntar-lhes: Por que Me 
repelis, o que fiz para desagradar-vos? alguma vez insinuei estar zangado 
convosco? por que tendes medo de olhar para mim? bem-amados, não vos 
censurarei por vossos pecados; Eu os perdoo agora; não fecharei a porta 
para vós; em verdade Eu vos digo que posso perdoar um milhão de vezes 
mais e que, de Meus braços abertos, estou diante de vós pedindo-vos para 
virdes a Mim e sentirdes o amor que vos tenho; permiti-Me inflamar vosso 
coração; vinde conhecer-Me;  

conheces a parábola do filho pródigo, Vassula? (coloque seu nome)  (Lc 
15,11-32)  

- Sim, em parte.  
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- ele havia pecado, mas como seu pai o recebeu?   

- Com grande alegria?  

- mais do que isso, ele o recebeu com grande amor e celebrou esse 
acontecimento; não Me entristeçais, Meus bem-amados, e voltai para Mim; 
Eu não vos recusarei; Eu vos acolherei em Meu abraço; voltai para Mim 
sem medo;”   

AVVD-30 de janeiro de 1987   

“...nada peço a Meus filhos que já não possuam; se não têm nada, exceto 
falhas e  pecados, que eles os entreguem a Mim e Eu os purificarei, os 
aliviarei e os perdoarei, não os repreenderei, somente os amarei; amo todos 
os que caem e vêm a Mim pedindo perdão, amo-os ainda mais; Eu nunca os 
rejeitarei, mesmo se caírem milhões de vezes; estarei sempre presente para 
perdoar e lavar suas iniquidades em Meu Sangue; jamais Me cansarei de 
perdoá-los porque Eu sou um Deus de Amor e de Misericórdia, cheio de 
compaixão pelos fracos; 

Meu Coração é Santo e um abismo de Perdão.” 

AVVD-19 de junho de 1995  

“...vem buscar-me na simplicidade do coração, não permaneças em débito 
com teu pecado, pede perdão e Eu te perdoarei;” 

 AVVD-01 de junho de 2002  

“todo aquele que deseja a salvação sentirá necessidade de arrepender-se e 
Eu ouvirei seu arrependimento; o salário pago pelo pecado é a morte; (Rm 
6,23) o pecado é semelhante a um veneno dentro de vós e quanto mais ele 
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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;” 

AVVD-29 de setembro de 1989  

“deixai que Me alegre em vós; portanto, agradai ainda mais Meu Coração 
arrependendo-vos, reconhecendo vossos pecados; não digais: “por que 
confessar? Não tenho nada para dizer ao Meu confessor”; não sede um 
desses que perderam o sentido do pecado; estais longe de ser perfeitos, no 
entanto alguns de vós vos comportais como se fôsseis imaculados e tivésseis 
alcançado a perfeição; sede humildes, sede humildes, vossos pecados podem 
ser facilmente percebidos se rezardes com sinceridade de coração e Me 
pedirdes para ajudar-vos a discerni-los;” 

  

3º - A salvação em Jesus Cristo, Nosso Senhor.  
  

(Jo 3, 16-17) “Deus amou tanto o mundo que enviou Seu Filho Único... 
não para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por Ele”. 

(Jo 10,10) “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em 
abundância”. (Rm 4, 25) “Jesus Nosso Senhor, foi entregue por nossos 

pecados e foi ressuscitado para nossa justificação”. 

  
AVVD-02 de fevereiro de 1987  

“Meu Pai criou-vos por Amor; entregou Seu Filho único por amor; Eu sofri 
por vós e morri na Cruz por amor; salvei-vos da morte por amor; ...estou 
aqui, sou Eu, Jesus Cristo; ...Meu sangue foi derramado para vossa 
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salvação; Eu estive na Terra encarnado; vivi entre os pecadores, curando os 
enfermos e ressuscitando os mortos; Eu não vos abandonei, pois ainda estou 
no meio de vós, curando-vos;” 

AVVD-09 de novembro de 1986  

“a Paz esteja contigo; Eu estou aqui; Eu sou Jesus Cristo; estou diante de 
ti, sou teu Mestre e amo-te; O mal foi vencido pelo Meu próprio sacrifício;”  

AVVD-16 de fevereiro de 1987  

“não dei Minha vida por ti? dei Minha Vida por amor, sacrifiquei-Me pela 
tua salvação, por amor; derramei Meu Sangue por ti, por amor;”   

 

AVVD-23 de janeiro de 1987  

“...sou um Deus de Amor; ...sou manso; sou o Bom Pastor; ...o bom Pastor 
dará sua vida por Suas ovelhas; (Jo 10, 11 e 15) ...Eu sou um abismo de 
Perdão e jamais vos abandonarei;”  

 AVVD-08 de agosto de 1988  

“Eu sou a Ressurreição e somente através de Mim encontrarás vida, Vida 
Eterna,”  

AVVD-07 de dezembro de 1989  

“a morte será engolida diante da vitória do Ressuscitado, pois Eu sou a 
Vida; Eu sou a Ressurreição e a Própria Vida e quem come a Minha Carne 
e bebe o Meu Sangue terá vida eterna;”   
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AVVD-12 de abril de 1990  

“Eu sou a Ressurreição; quem crer em Mim mesmo que morra, viverá;” (Jo 
11,25)  

AVVD-24 de maio de 1986  

Livro - “O meu Anjo Daniel”: Jesus morreu por ti. 

AVVD-24 de junho de 1986  

Livro - “O meu Anjo Daniel”: Os anos passarão, mas Jesus será sempre o 
Filho Bem-Amado de Deus... Jesus venceu a morte e é sempre glorificado. 

 AVVD-02 de outubro de 1989  

“Eu sou Deus, ...sou um Deus Vivo,”  

AVVD-03 de abril de 1995  

“se fosse necessário Eu entregaria Minha vida de novo a qualquer momento 
e sem hesitação, para vos salvar;”    

 

4º - A fé e a Conversão  
  

(Ef 2,8) “Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é 
o dom de Deus”.  At 3,19) “Arrependam-se e convertam-se para que seus 

pecados sejam apagados”. (Ap 3,20) “Eis que estou à porta e bato. Se 
alguém ouve a minha voz e abre a porta, cearei com ele e ele comigo”. 
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Jesus nos convida à fé, ao arrependimento, à conversão e ao 
abandono.  

  

AVVD-31 de maio de 1994  

“e quando confessardes que Eu, Jesus, sou o Senhor, ressuscitado dos 
mortos, então sereis salvos;” 

AVVD-02 de fevereiro de 1987   

“Vinde então ao Meu encontro; Eu sou Amor, crede em Mim;” 

AVVD-05 de fevereiro de 1987   

“tem fé em Mim; confia em Mim pois Eu te conduzo;”  

AVVD-17 de março de 1987   

“crê em Meu Amor Redentor; ...confia em Mim; ...Eu sou Jesus, jamais 
duvides;”  

AVVD-20 de outubro de 1990  

“acreditar é uma graça concedida por Mim; ter fé é também uma graça...”   

AVVD-30 de janeiro de 1987  

“...aceita-Me,... ...não Me renegues;”  

AVVD-12 de abril de 1990  

“Eu sou a Ressurreição; quem crer em Mim mesmo que morra, viverá;” (Jo 
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11,25)    

AVVD-06 de outubro de 1995  

“arrepende-te e obterás o fruto do perdão; perdoa e obterás o fruto do amor 
e da paz;”  

AVVD-13 de setembro de 1989  

“venho chamar-vos ao arrependimento antes que Meu Dia chegue; pequena, 
evangeliza com amor pelo Amor.”   

AVVD-07 de dezembro de 1992  

“Eu, que vos criei por Amor, peço-vos: ouvirei vosso grito de 
arrependimento?”   

 

AVVD-30 de maio de 1995  

“ao menor sinal de arrependimento de vossos pecados e Eu vos perdoarei e 
esquecerei;”   

AVVD-17 de janeiro de 2003  

“pupila, sim, pede pela graça da compunção; através do ato da compunção 
a alma é conduzida à uma verdadeira metanóia;” (arrependimento, 
conversão)  

 AVVD-03 de fevereiro de 2003  

“Minha Ode, agora, é para levar-te ao arrependimento e a reconhecer-Me;”  
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AVVD-29 de agosto de 1989  

“arrependei-vos, e oferecei-Me vosso abandono diariamente;”  

AVVD-10 de julho de 1992  

“dia e noite, espero pelo teu abandono, não tardes;”  

AVVD-30 de janeiro de 1987   

“escolho aquelas que não Me conhecem; bato em cada porta; bato e aguardo, 
esperando ser ouvido; (coloque seu nome) Vassula, Eu anseio para que 
cada alma Me receba e Me acolha; amo todos vós; ...entrega-te a Mim e 
deixa Minhas Mãos te formarem; ...para manifestar através de ti Meu amor 
apaixonado e ensinar àqueles que ainda não compreendem as riquezas de 
Meu Coração;” 

AVVD-15 de abril de 1991  

“Meus bem-amados, encontrarei fé no Meu Regresso?...” 

AVVD-22 de outubro de 1987  

“Eu, o Senhor, lhes concederei Meu Perdão, pois não sabem o que dizem;”   

AVVd-02 de fevereiro de 1987 

“se estiverdes perdidos, lá estarei e vos indicarei o Caminho; ...Eu vos 
inspirarei e vos ensinarei como amar, como perdoar, como ser santos e a viver 
santamente;”  

AVVD-10 de abril de 1990  
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“Eu, o Senhor, derramo Meu Espírito para preparar-vos, para ensinar-vos, 
do céu, e chamar-vos para o vosso arrependimento e chamar para a vossa 
conversão;”  

AVVD-03 de fevereiro de 2003  

“teu abandono a Mim é a única forma, junto com o teu arrependimento, 
pela qual Eu posso transfigurar teu espírito, para que tenha o espírito de 
Cristo e descubra Nossa Vontade;”  

AVVD-21 de maio de 2001  

“em verdade vos digo, quem se apressar através do arrependimento e se 
esforçar em voltar a Mim, Eu, de Minha parte, o batizarei com o Espírito 
Santo...”  

  

5º - O Espírito Santo  
  

(Ez 36,26) “Dar-vos-ei um coração novo e infundirei um espírito novo.”  
(At 1,5) “Serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias.” 

   

AVVD-02 de fevereiro de 1987   

“se fordes fracos, Minha Força vos sustentará;”  

AVVD-07 de agosto de 2002  

“...permite ao Espírito Santo descer sobre ti e invadir-te com Sua Luz,... “ 
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AVVD-05 de outubro de 1992  

“Eu derramo Meu Espírito Santo em todos vós agora... hoje... Eu, Yahweh, 
o Altíssimo, vos digo: dou a todos vós este dom gratuito para vos salvar, 
pela grandeza do Amor que vos tenho;” 

AVVD-04 de fevereiro de 1987   

“permitindo-Me alimentar-te e permitindo a Minha Luz brilhar em ti;”   

AVVD-03 de abril de 1995  

“senti a necessidade de Meu Espírito, assim como necessitais do ar para 
respirar; Pedi ao Meu Espírito Santo, que é o Doador da Vida, para vir a 
vós e realizar novas maravilhas em vossa alma;”  

 

AVVD-24 de outubro de 1991  

“a promessa de Meu Espírito é para os vossos tempos;”   

AVVD-26 de outubro de 1989  

“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-05 de fevereiro de 1991  

“em breve, concederei Meu Espírito a toda humanidade; farei jorrar águas 
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cristalinas de toda criatura viva;”  

AVVD-05 de outubro de 1992  

“Meu Espírito Santo lhes ensinará a doçura que de Mim exala, as 
profundezas de Meu Eterno Amor;”   

 AVVD-03 de abril de 1995  

“Eu vos enviarei Meu Espírito para fazer um céu de vossa alma, a fim de 
que, neste Novo Céu, Eu seja glorificado três vezes; ...permiti a Meu 
Espírito Santo transformar vossa alma em outro Paraíso, uma Nova Terra, 
onde Nós (a Santíssima Trindade) faremos Nossa Morada;”  

AVVD-06 de junho de 1991  

“envio-te, prodigamente, Meu Espírito Santo, para que teu espírito, repleto 
de Meu Espírito clame a Mim: Abba!”   

AVVD-17 de junho de 1991  

“virei como um raio, como um relâmpago nas nuvens, com Meu Espírito 
Santo, para enxugar as lágrimas de cada face, portanto coragem, Meus bem-
amados, o Amor voltará como Amor;” 

AVVD-02 de junho de 1991  

“e vós, vós permitistes Meu Espírito Santo fluir em vós como um Rio, ...em 
verdade Eu vos digo, muitos de vós que não nascestes do Espírito, recebereis 
do alto, por Minha Graça, o Espírito da Verdade; o Espírito da Verdade 
descerá do Céu, em Sua mais radiante Glória, e fará Sua Morada em vós;” 

AVVD-25 de fevereiro de 1998  
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“...a efusão de Meu Espírito Santo, que é a Promessa escrita nas Escrituras, 
e que devia agir sobre Minha criação como nunca antes na história, 
levantando-os até o Céu...” 

AVVD-21 de novembro de 1988  

“não disse que o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em Meu 
Nome, vos ensinará tudo e recordará tudo o que eu vos disse?” (Jo 14,26)  

AVVD-05 de outubro de 1992  

“aprendei que Meu Espírito Santo é o Coração do Corpo, que é Minha 
Igreja; aprendei que Meu Espírito Santo é a Respiração da Igreja,”  

  

6º - Encaminhamento à Comunidade de fé: Comunidade Cristã = Corpo 
de Jesus Cristo = Igreja  
  

(Rm 12,5) “Nós, sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo, sendo 
membro uns dos outros”. (Ef 4, 4-6) “Sede um só corpo e um só espírito, 
assim como fostes  chamados pela  vossa vocação a uma só esperança. 

Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de 
todos, que atua acima de todos, por todos e em todos”. 

 

Participar como membro do Corpo de Jesus Cristo em união de amor 
com os irmãos...  

Convite para participar dos Grupos de Oração: Dos Dois Corações 
(de Jesus e Maria)  
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AVVD-04 de abril de 1987   

“sim, Meu Corpo é a Igreja;”  

AVVD-10 de julho de 1987   

“...integra-te em Meu Corpo, ...deixa-Me imprimir em ti Meu Mandamento 
especial: "ama teu próximo como a ti mesmo";  - Mas, Senhor, ele não é novo. 
Vós já o disseste antes.  Compreendes? cada alma da Igreja tem ainda de 
aprender a obedecer ao Meu Mandamento;”  

 

AVVD-05 de outubro de 1992 e AVVD-15 de abril de 1991  

“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,...”  

AVVD-30 de setembro de 1993  

“...não é apenas por meio de palavras que se fará a Unidade entre irmãos, 
mas pela ação do Espírito Santo;”   

AVVD-02 de agosto de 1991  

(coloque seu nome) “Vassula, que vossos grupos de oração sejam chamados: 
Grupo de oração dos Dois Sagrados Corações, uma vez que Nossos Corações 
(Coração Imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Jesus) são um e estão 
unidos no Amor;”  
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AVVD-19 de junho de 1995  

“reuni-vos e rezai para que Ecclesia seja uma; rezai com convicção e Deus 
vos ouvirá;”  

“Minha Igreja Se unirá e será Uma, e Minha Oração ao Pai será 
cumprida...” (Jo 17,11,21-23)  

AVVD-17 de janeiro de 1989  

“rezai pela Paz, pela Unidade e por um maior amor entre vós; desejo que 
rezeis pela unidade, a Unidade de Meu Corpo,” 

AVVD-10 de dezembro de 2001  

“para cumprir Minhas Palavras, as Igrejas devem buscar primeiro a 
humildade e o amor, graças que podem ser obtidas através do Espírito Santo 
e através de um grande arrependimento;” 

AVVD-17 de março de 1993  

“amai Minha Igreja como Eu a amo e sacrificai-vos como Eu Me sacrifiquei 
por Minha Igreja, para fazê-La inteiramente santa;”  

AVVD-29 de abril de 1987  

“a Unidade fortalecerá Minha Igreja; a Unidade Me glorificará;”   

  

4.3. Síntese  
  

Os Apóstolos de Jesus e os primeiros cristãos centraram sua 
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pregação em Jesus Cristo e seus atos de salvação. Apresentavam a pessoa 
viva de Jesus e sua ação para nós, a saber:   

a) morreu por nossos pecados por amor;  
b) ressuscitou para nós uma graça e bênção; e 
c) glorificado para conversão e perdão.  

  

Observamos nos “Atos dos Apóstolos seis discursos querigmáticos 
que são a síntese da pregação inicial dos Apóstolos. (Atos 2,14-39; 3,12-26; 
4,9-12; 5,29-32; 10,34-43; 13,16-41).  
Os discursos de São Pedro e São Paulo são chamados querigmáticos porque 
fazem a proclamação do Anúncio da Boa Nova (Evangelho) da Salvação, 
trazida por Nosso Senhor Jesus Cristo” (José H. Prado Flores - Como 
Evangelizar os Batizados - Coleção Kerygma 5).  

  

Os temas ou passos do Querigma são relacionados entre si. Prado 
Flores apresenta os temas reunidos numa sequência lógica, no livro “Como 
Evangelizar os Batizados”, da seguinte forma: “Deus te ama, mas teu 
(nosso) pecado te impede de senti-lo. Entretanto, Ele já perdoou e 
libertou pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. A única coisa que tu 
deves fazer é crer e converter-te a fim de receberes seu amor... que é o 
Espírito Santo e possas viver na família de Deus, a comunidade Cristã”. 
(pág.98)  

A pregação que Jesus faz de si mesmo aos discípulos de Emaús na 
estrada de volta de Jerusalém (Lc 24,13-18), apresenta semelhança com as 
mensagens que Jesus dirige à Vassula. Observem em especial no ano de 
1987, no período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro. (Caderno nº 7). Nos 
cadernos seguintes, os textos querigmáticos são apresentados de forma 
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repetida e aprofundada.  

 AVVD-02 de fevereiro de 1987 

“ó filha, tudo o que peço de todos vós é amor; Meu Pai criou-vos por amor; 
entregou Seu Filho único por Amor; Eu sofri por vós e morri na Cruz por 
amor; salvei-vos da morte por amor;...”  
“...não ouvistes falar de Mim porque não havia ninguém para vos 
ensinar?...” 
“...desejando as riquezas e os prazeres mundanos, seguindo as vossas 
próprias inclinações?...” 
“...Eu sou Amor, crede em Mim;...” 
“...se pecastes, Eu vos perdoei;...” 
“...estou aqui, sou Eu, Jesus Cristo;...”  
“...Meu Sangue foi derramado para vossa salvação;...”  
“...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 (Espírito Santo) vos sustentará; se estiverdes perdidos, lá 
estarei e vos ensinarei o Caminho;...”  
“...Eu vos inspirarei e vos ensinarei como amar, como perdoar, como ser 
santos e a viver santamente;...” 
“...amo todos vós...” 
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5. AÇÃO EVANGELIZADORA  
  

“Eu lhes concederei poder, em sua missão especial, e suas ações serão 
coroadas de sucesso;” 

  (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
  
  
  

POR QUE EVANGELIZAR?  

AVVD-15 de maio de 1992 – “espalhai Meu Hino de Amor Comigo; vossa 
mão na Minha mão; pequena, caminha Comigo, isso Me agrada; pretendo, 
nos próximos dias, irrigar Meus canteiros de flor; espera, Minha filha, e 
verás Minha Glória; Meu Hino de Amor se transformará em um rio e esse 
rio se transformará em um mar de Amor;” 

  

PARA QUE EVANGELIZAR?  

AVVD-28 de novembro de 1996 – “ansioso por salvar Meu povo da morte, 
Eu digo: Eu virei a eles com Meu Coração na Mão e abrirei Meu Coração 
como um reservatório e os mergulharei em Meus divinos Tesouros; Eu virei 
sobre eles como um imenso oceano, para os fortalecer;”  

 AVVD-19 de junho de 1990 – “de nação em nação deixo Meu Espírito 
soprar, Eu vos envio tão persistentemente todos os Meus servos, os 
profetas, para vos lembrar Quem é vosso Pai, para vos afastar de vossos 
maus feitos e emendardes vossas ações; venho a fim de que pareis de 
idolatrar teorias que são ímpias; Eu vos envio Meus mensageiros para vos 
lembrar de Meus preceitos e para vos lembrar de viver santamente como Eu 
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sou Santo, para que todos sejais dignos de encarar-Me no Dia de Meu 
Regresso; Minha filha, sê Meu incenso, Eu sempre te alimentarei;” 

 

A QUEM  EVANGELIZAR?  

AVVD-24 de dezembro de 1996 – “que aquilo que fazes por Meu Sagrado 
Coração traga muitos de volta a Nós, para compartilharmos Nossa Eterna 
Glória;”  

AVVD-28 de maio de 1992 – “honra-Me proclamando Minhas Mensagens 
em todas essas assembleias;”  

AVVD-01 de março de 1987 – “desejo que Minhas Palavras sejam 
conhecidas por muitos;”  

AVVD-05 de novembro de 1998 – “todos se reúnem e vêm para ouvir Meu 
Hino de Amor...”  

ONDE E EM QUE MOMENTO EVANGELIZAR?  

AVVD-10 de agosto de 1992 –“dedica teu tempo a Mim e Eu farei uso dele 
para Meus desígnios; farei uso de tua boca para que seja tão afiada quanto 
uma espada de dois gumes quando pronunciares Minhas Palavras;”  

AVVD-02 de julho de 1992 – “agrada-Me e anuncia Minhas Palavras onde 
te envio, permanece firme;”  

AVVD-09 de abril de 1996 – “continua a tornar conhecido Seu Nome e a ir 
aonde o Pai, Meu Filho e o Espírito Santo te dizem para ir;” (Nossa 
Senhora).  
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AVVD-19 de dezembro de 1990 – “Minhas assembleias são semelhantes a 
uma escola; elas são para o progresso de vossa vida espiritual e para lembrar 
cada um de vós sobre o conteúdo de Minha Palavra;”  

   

DIFUSÃO DA MENSAGEM  

AVVD-18 de outubro de 1992 – “levanta-te, então, espalha Minha 
Mensagem...”  

AVVD-12 de maio de 1995 – “Eu, teu Pai Celeste, te abençoo; cada palavra 
que pronuncias sobre Mim, Me glorifica; cada coração conquistado 
enquanto falas, te santifica...”  

AVVD-29 de julho de 1994 – “e, através de ti, propagarei em cada nação a 
fragrância do Conhecimento de Mim Próprio!”  

AVVD-18 de outubro de 1992 – “espalha Minha Mensagem como  uma 
panóplia ao redor do mundo;”  

  

COMO TRANSMITIR A MENSAGEM?  

AVVD-19 de junho de 1994 – “sê delicada ao transmitir Minha Mensagem;”  

AVVD-14 de julho de 1992  – “toma cuidado com o que ensinas; repete 
apenas as palavras que Eu Próprio te dei; não acrescentes ou subtrais nada; 
sê dedicada a Mim;” 

AVVD-22 de junho de 1998 – “sê forte, pois Eu sou tua armadura;” 
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AVVD-18 de dezembro de 1989  – “Vassula, Minha pomba, não tenhas 
medo de falar, pois Eu te dotei com Meu Espírito;”  

  

COMO TORNAR-SE ECO DA MENSAGEM  

AVVD-04 de julho de 1994 – “tu és Meu Eco, o Eco do Predileto do Pai;”  

AVVD-21 de julho de 1992 – “filha, continuarás testemunhando e sendo 
Meu Eco para esta geração apóstata, que está a ponto de desmoronar;”  

AVVD-14 de julho de 1992 – “quero que sejas Meu Eco, para que aqueles 
que escutam, reconheçam Minha Voz;”  

AVVD-06 de maio de 1992 – “ah! pudessem essas Minhas palavras ficar 
inscritas em vosso coração e ser absorvidas por vós...”  

  

O QUE FAZER PARA QUE AS MENSAGENS SE ESPALHEM RAPIDAMENTE?  

AVVD-28 de janeiro de 1997  –  “queres que Minhas Mensagens se espalhem 
rapidamente? ...vem então e sê como uma filha sensata, repousa e abastece 
tua alma nas Fontes de Meu Sagrado Coração;”   

  

 FORMAÇÃO DE EVANGELIZADORES  

AVVD-04 de julho de 1994  –  “Eu suscitarei discípulos, irei formá-los e 
enviá-los para testemunhar Minha Mensagem; Minha Mensagem salva;”  
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AVVD-09 de outubro de 1994  –  “necessito de seguidores nestes tempos, e 
tenho tão poucos;”  

  

COMO APRENDER A TRANSMITIR A MENSAGEM  

AVVD-18 de junho de 1994 – “pela manhã, semeia tua semente de amor; ao 
meio-dia, semeia tua semente de paz; à noite, semeia tua semente de 
reconciliação;  então, vai ceifar tua colheita e oferece-a a Mim, teu Pai no 
Céu, e Eu te direi: “em tua benevolência, Minha filha, obtiveste tua 
recompensa no Céu;”   
do alto, chamo todos vós: vinde! vinde fazer as pazes Comigo, vosso Deus, 
e tereis Minhas  Bênçãos;” 
  

COMO SERÃO AS PALAVRAS ANUNCIADAS?  

AVVD-05 de junho de 1992 –  “Minha filha, Minhas Palavras serão como 
a lâmpada brilhando no lampadário sagrado, elas serão como uma espada 
em tua boca; Eu abrirei tua boca para que fales sem medo;”  

AVVD-29 de julho de 1994  –  “Eu te ajudarei a avançar e a cumprir tua 
missão, dando-te um modo enérgico de ser e um maior encorajamento; Eu te 
darei essas graças para que ensines o que te dei, destemidamente; e através 
de ti, propagarei em cada nação a fragrância do Conhecimento de Mim 
Próprio!”  
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JESUS NOS QUESTIONA SOBRE O ANÚNCIO DAS MENSAGENS  

AVVD-20 de agosto de 1992  – “tenho três perguntas mais a fazer; 

• por que baixastes Minha Voz?  

• o que fizestes com as Mensagens que 
Eu escolhi para serem lidas?  

• onde foi o homem, anteriormente, tão 
ansioso em Me agradar?” 

  

OS DESEJOS DE JESUS  

AVVD-04 de julho de 1994 – “digo-te, usa Minhas Mensagens, pois dentro 
delas serás capaz de adquirir suficiente conhecimento para compreenderes 
Meus desejos; deixa que tua única ambição daqui para frente seja produzir 
uma rica colheita para a Verdadeira Vida em Deus! Abençoo-te e asseguro-
te de que Minha Mãe e Eu estamos unidos a ti;”   

AVVD-22 de junho de 1998 – “sê perseverante e forte com Meu Espírito de 
fortaleza para continuares a testemunhar pela Verdade, com zelo e 
coragem;”  

AVVD-20 de janeiro de 2001 – “tu pediste, filha, no início, que Eu 
declarasse Minha Vontade; repito a todos vós que Minha Vontade é que 
trabalheis com amor à luz de Meu Espírito, a fim de que possais todos ser 
um;” 
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6. URGÊNCIA DA MENSAGEM  
 

   
“tudo será realizado em breve, na hora e no tempo certos; ama-Me, deseja-

Me; vem, nós?” 
(AVVD-29 de novembro de 1989)  

  
  
   
AVVD-18 de maio de 1991 – “vem, dize-lhes que esta Mensagem não lhes é 
dada para provocar sensação, mas para fazer-lhes perceber a URGÊNCIA, 
a GRAVIDADE e a IMPORTÂNCIA de Meu Apelo; a urgência de sua 
conversão; a gravidade da condição de sua alma; a importância de mudar 
suas vidas e de viver santamente; a importância de Minhas Mensagens que 
são alimento espiritual, um suplemento alimentar para sua espiritualidade, 
um bálsamo medicinal para as feridas neles infligidas nesta escuridão, pelo 
Maligno; 
quero que Meus filhos ouçam muito cuidadosamente tudo quanto tenho de 
dizer:  
deixai que Meu Espírito da Verdade vos reconduza à Verdade; deixai que 
Meu Espírito da Ciência vos lembre do Único Conhecimento que Eu Mesmo 
vos dei; Eu, vosso Senhor e Salvador, abençoo cada um de vós;”  
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7. PRÁTICA DA SEMANA DE EVANGELIZAÇÃO 
   
  

O que é “A Semana de Evangelização”?  
  

A Semana de Evangelização é um tempo para intensificar a divulgação 
nacional das Mensagens  de AVVD, que teve início no ano 2004 com o Dia 
E (Dia de Evangelização) e depois se ampliou para uma semana.  
  

Objetivo da Semana de Evangelização:  
  

Evangelizar o maior número de pessoas, de preferência as mais 
afastadas de um relacionamento com Deus.  
  

Quem é o público alvo:  
  

Em primeiro lugar, as pessoas que não conhecem as mensagens e, em 
segundo lugar, reavivar as pessoas que já tiveram contato com as mesmas.   
  

Como atingir as pessoas:  
  

O importante para aqueles que irão evangelizar é que proclamem o 
Hino de Amor, como um convite, com alegria, paz interior, com grande 
ternura em seus corações. Mas com a autoridade que vem do Senhor, pois 
Ele ama a cada um com amor eterno e nos escolheu para refletirmos a Sua 
glória neste mundo e, assim, participarmos com Ele da glória eterna, 
reservada no céu àqueles que lhe foram fiéis até as últimas consequências.  
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8. ORAÇÕES DO EVANGELIZADOR  
 

   
“...consagra todos teus dias e noites à oração...”  

(AVVD-05 de junho de 1992) 
“rezai e vivei uma vida de adoração...”  

(AVVD-22 de abril de 1990) 
  
  
 

Oração pela Difusão de “A Verdadeira Vida em Deus”  

Javé, nosso Pai Celeste, em vossa Misericórdia e Poder, protegei Vassula e 
todos os que trabalham, em obediência à Vossa Vontade, na divulgação das 
mensagens de “A Verdadeira Vida em Deus”.  

Livrai-nos, ó Senhor, de todo ataque espiritual, mental ou físico do Maligno 
e infundi em nós vosso Santo Espírito, a fim de que estas preciosas 
mensagens sejam difundidas por toda parte e se enraízem nos corações de 
vossos filhos. Isto vos suplicamos unidos ao vosso Filho e ao Espírito Santo, 
e por intercessão de Maria, nossa Mãe bendita. Amém.  

 

Oração de Arrependimento, Cura e Libertação  

“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.  
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Suplico-Vos, Senhor, que me liberteis de todo o mal. Vinde, Jesus, agora, 
vinde habitar em meu coração. 
Perdoai-me, Senhor, e permiti-me descansar em Vós, porque sois meu 
Escudo, meu Redentor e minha Luz, e em Vós confio. 
A partir de hoje, eu Vos bendirei, Senhor, a todo 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 me tornar um 
prisioneiro, livrai-me das perturbações e subjugai meu inimigo, o Demônio. 
Vinde depressa em meu socorro, ó Salvador!  
Amém!” (AVVD-13 de novembro de 2006) 
 

“Que minha língua recite Vosso Hino de Amor, que meus lábios proclamem 
Vossa Retidão e Vossos grandes feitos de Amor;” Amém. (AVVD-01 de 
outubro de 1998)  
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9. ENVIO PARA EVANGELIZAR  
 

   
“sim dá! dá àqueles que esperam de ti e testemunha Minhas Boas Obras e 

estarei contigo;” 
(AVVD-08 de março de 2000) 

  
“certamente já tereis ouvido que Meus enviados falam em Meu Nome...” 

(AVVD-13 de setembro de 2002) 
  
“bem-aventurados aqueles que receberam Meu Espírito Santo e tornaram-
se co-herdeiros de Meu Reino, iluminando outros com Minhas Palavras e 

Meu Conhecimento e dando, ao resto do mundo, a possibilidade de 
compreender os dogmas da Igreja; eles serão chamados colaboradores de 

Meu Reino, uma vez que governarão Comigo;” 
(AVVD-05 de maio de 2001) 

  
“bem aventurados Meus vasos de Luz que transmitem Minha Palavra e 

difundem Minhas Mensagens dadas a vós por Meu Espírito Santo, 
porque muitos de vossos pecados serão perdoados; vinde;” 

(AVVD-16 de maio de 1990) 
  
  
  

Na AVVD, o Senhor nos pede para sermos o “eco do eco” e, para 
isto, Vassula nos apresentou 27 questões sobre o Hino de Amor para que 
as pessoas interessadas em evangelizar treinassem e tenham domínio 
sobre os referidos questionamentos, tornando-se testemunhas das 
mensagens. Aqui estão as 27 perguntas e respostas:  

  
1. Qual o primeiro passo que devemos tomar para que o Espírito Santo 

invada nossa alma com a Sua Luz?  
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A pureza na alma é essencial. Por isso, o primeiro passo que devemos 
tomar é o ARREPENDIMENTO. O verdadeiro ARREPENDIMENTO arde como 
um fogo dentro da alma. O ARREPENDIMENTO permite ao Espírito Santo 
descer sobre nós para completar Sua Ação Divina, “destruir todas as 
impurezas e imperfeições que O enfrentam...” (AVVD-20 de janeiro de 1992) 
...com o fim de nos preparar para esta União Perfeita, Ele necessita nos 
purificar... Durante este período de ARREPENDIMENTO, com lágrimas nos 
olhos e com grande dor por tê-Lo ofendido, ao ver como somos miseráveis 
diante de Deus, começamos a ser um instrumento dócil para Deus. O 
ARREPENDER-SE com todo o coração, leva os olhos da alma a dar-se conta 
da nossa indignidade e, deste modo, nos humilhamos. Não podemos 
invocar que o Espírito Santo nos invada, pois o Espírito Santo se afasta do 
pecado e não virá em uma alma consumida pelo pecado. “Quanto mais 
humildes fordes, mais facilmente Meu Espírito encontrará Seu caminho em 
vós” (AVVD-23 de setembro de 1996).  

Concluindo: o ARREPENDIMENTO é a porta que conduz as almas da  
escuridão à luz.  

2. Hoje em dia, muitas almas estão áridas como um deserto. Como 
nossa alma poderá ser transfigurada para que glorifique a Deus?  

Só poderemos ser transfigurados pelo Espírito Santo quando Ele 
encontra espaço necessário, dentro de nós, depois de termos morrido para 
nós mesmos. Quando morremos para nosso ego e paixões e nos voltamos, 
totalmente desprendidos, o Espírito Santo pode nos invadir e nos possuir, 
transfigurando-nos de tal maneira, que nossa mente se converta na Mente 
de Cristo. “Meu Espírito Santo pode transfigurar suas almas, de um deserto 
a um jardim, onde, em vocês, Eu posso descansar. Meu Espírito Santo pode 
transfigurar suas almas em um Palácio, onde Eu posso ser Rei e reinar sobre 
vocês. Meu Espírito Santo pode transfigurar suas almas em um Paraíso, e 
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nesse Paraíso Eu serei glorificado”.  

3. Quais são os passos a tomar, que o Pai nos ensinou no princípio, 
para chegarmos a Ele e que O farão levantar-Se de Seu Trono, deixar Sua 
Coroa de lado e correr até nós?  

Os primeiros passos que o Pai nos pede que tomemos são: ser 
ÍNTIMOS com Ele, e o segundo passo é colocar em prática o “TEMOR DO 
SENHOR”. O Temor do Senhor é o princípio da Sabedoria, é a Coroa da 
Sabedoria. O Temor do Senhor é evitar toda maldade. “Venham e herdem 
o que dura para sempre, permitindo ao Meu Espírito que ilumine sua mente 
e seu corpo com Sua Luz Divina, permitindo-Lhe animar sua alma na 
intimidade que Desejamos de vocês, em Nós...” “ Venham e cheguem a 
Mim, conheçam-Me e aprendam a amar-Me... Para isso, devem ter 
Intimidade Comigo. No entanto,  nunca se esqueçam de que Eu Sou Santo”.  

4. Como Jesus descreve o Pai? Bastam poucas palavras.  

Jesus descreve o Pai desta maneira: “Meu Pai é Rei, mas por sua vez 
tão Maternal. É o Juiz, no entanto, tão Terno e Amoroso; Ele é o Alfa e o 
Ômega, mas tão Manso”.  

5. Como somos descritos por Deus, como vindos do Pai? 

Somos descritos como Sua SEMENTE, mas não só como Sua Semente. 
Ele nos recorda que somos DESCENDÊNCIA REAL e que descendemos da 
Soberania. “Filhos e filhas! Vocês são descendência do Altíssimo! Vocês 
descendem da Soberania e do Esplendor! Vocês Nos pertencem, vocês 
pertencem ao Céu! Vocês são de Descendência Real, vocês são Nossa 
Imagem, assim, permitam-Me os revestir com Meu Esplendor. Abram o seu 
coração e Eu os salvarei”. Em outras passagens, Deus nos recorda que 
somos ossos de Seus Ossos, carne de Sua Carne.  
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6. O que o Pai nos pede, acima de tudo?  

O Pai nos pede a nossa vontade e o nosso coração, que nos 
abandonemos a Ele, para que Sua Vontade se possa realizar em nós. “Uma 
vez que tenha seu consentimento, Minha Vontade se fará em vós. Eu não 
venho à força sobre vós, com Meu Santo Espírito, para violar vossa 
liberdade, nem tampouco venho para condená-los. Venho pela Minha 
Misericórdia, para dar-vos, livremente, o pleno conhecimento da Minha 
Vontade”.   

7. Qual é a Vontade do Pai?  

Nossa Senhora disse: “Venho recordar-lhes, a todos, que um 
verdadeiro apóstolo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Amar é 
fazer a Vontade de Deus”. (Vemos aqui duas bonitas passagens que 
podemos escolher ou ficar com ambas). “O Amor está sobre todos. Amar é 
fazer a Minha Vontade. É a chave de entrada ao Meu Reino Celeste. Se 
vocês dizem que estão vivendo em Mim, mas não têm amor, então não 
podem dizer que estão vivendo em Mim: uma verdadeira vida em Mim é 
estar vivendo a mesma vida que Cristo viveu”. “Não é aquele que Me diz: 
Senhor, Senhor!, que entrará no Reino dos Céus, mas aquele que faz a 
VONTADE DE MEU PAI que Está no Céu. Assim, falem com amor e Eu os 
escutarei! Deem com amor e Eu os conhecerei! Orem com amor e as Portas 
do Meu Reino se abrirão para recebê-los! Façam tudo com amor para que 
Eu possa dizer-lhes um dia: Vocês são Meus, vocês são Minha Semente! 
Venham ao seu Pai!” Outra passagem diz: “O Amor está sobre todos. AMAR 
É FAZER A MINHA VONTADE. É a sua chave de entrada em Meu Reino no 
Céu”.  

8. O que significa o termo “caminhar com Deus?”  

“Caminhar com Deus” significa quando se está totalmente unido a 
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Deus e sob Sua Divina Vontade. “Aprendam que qualquer um de vós que se 
volte à Mim, com o único desejo de Me agradar, Eu, com todo Meu 
Coração, sim, com todo Meu Coração, vos concederei Meus Favores. Eu vos 
revelarei Minha Imagem de Bondade para que terminem seu caminho, 
Comigo”.  

9. Qual é o maior serviço que podemos oferecer a Deus?  

O maior serviço que podemos oferecer a Deus é trazer uma alma de 
regresso a Ele. Ao darem-se conta do valor de cada alma, passarão através 
do fogo, para ganhar almas para Deus. Ganhar almas para Deus está acima 
de qualquer outro serviço que vocês possam oferecer a Deus, já que Deus 
aprecia uma alma mais que qualquer outra coisa.   

Assim que Deus nos pede que evangelizemos: “Vão e evangelizem 
com amor, para o Amor”.  

10. O que é a oração incessante?  

A oração incessante é quando nosso espírito está completamente 
absorvido em Deus, voltando-se sensivelmente à Presença de Deus. Nestes 
momentos já não necessitam palavras para expressar-se a Deus, já que 
todo seu ser se converte em uma chama viva, inflamada de amor por Deus. 
É a oração contemplativa. Sua alma estará envolvida por Deus e habitará, 
permanentemente, em Deus. Suas almas têm sede de Deus todo dia. “E Eu, 
de Minha Parte, tocarei em seu amor para que tenham necessidade de 
Mim, aumentarei sua sede para que busquem, somente, Meu Coração  . .”.  

11. Qual é o significado da “Verdadeira Vida em Deus”? 

A “Verdadeira Vida em Deus” significa habitar no Amor de Deus e em 
Deus. O objetivo de Deus é atrair todos até Ele, a Ele e n’Ele. A alma não 
pode viver sem Deus, mas toma sua vida de Deus. “Venham e Eu vos 
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ensinarei, se vós estais desejosos do que significa a Verdadeira Vida em 
Deus”. “Eu vos digo, solenemente, que qualquer que vive no amor, vive em 
Mim, seu Deus, e Eu vivo nele”.  

12. Pode explicar o que é a oração do coração?  

A oração do coração é uma simples conversa com Deus, que sai de 
nosso coração. Uma oração que sai do coração vibra verdadeiramente, e 
Deus a escuta. “A resposta a seus problemas se pode encontrar na oração 
constante. Que esta seja a sua arma. Orem com seu coração, conversem 
com Deus desta maneira. Satanás foge cada vez que vocês invocam a Deus 
com amor”.  

13. Pode explicar o que significa igualdade de amor, quando Jesus nos 
pede dar igualdade de amor?  

Deus disse: “Seu Deus deseja de vós igualdade de amor”. “Recebam 
mais de Mim, permitindo-Me receber mais de vocês. Meu desejo é dar-lhes 
mais de Mim Mesmo, para que vocês possam dar-Me mais de vocês 
mesmos. Eu obterei, desta maneira, tudo o que já Me pertence”. “Nada 
pode jamais atingir, na Terra, a altura do Meu Amor. . .  Eu, unicamente, 
peço o que já Me pertence...” Assim, quanto mais nos abrimos ao Espírito 
Santo, ao arrependimento e esvaziar-nos de nossas paixões, vícios, pecados 
e iniquidades, mais espaço damos ao Espírito Santo de Amor, para que Se 
derrame em nós.  

14. O significa ser “deuses por participação?”  

Ser deuses por participação significa converter-se em filhos e filhas 
adotivos do Altíssimo. Através de Sua Divina União com nós, Deus nos atrai 
em um amor filial. “Eu Sou aquele que os traz ao amor filial com Nossa 
Divindade, para levar uma vida Divina, e converter-se em outro filho, por 
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adoção, do Pai”. “Como um verdadeiro filho e filha de Deus, se converterão 
neste elevado estado de graça, na Imagem Perfeita do Deus Trino, e tudo o 
que empreenderem se realizará sem falhas, já que estas serão divinas e de 
acordo com a Nossa Mente e Nossa Vontade”.  

15. Podemos ser divinizados ou deificados enquanto estamos ainda 
aqui na Terra?  

Sim, podemos ser divinizados ou deificados enquanto estamos aqui, 
na Terra. Isto não significa que adquiramos a Natureza de Deus, mas que 
nos dá uma Imagem de Deus. “Através da Santa Comunhão (a Santa 
Eucaristia), Eu santifico a todos os que Me recebem, deificando-os para 
converterem-se em carne de Minha Carne, em ossos de Meus Ossos. Ao 
comerem e beberem a Mim, que Sou Divino, vocês e Eu nos convertemos 
em Um Só Corpo, unidos espiritualmente. Nos tornamos familiares, já que 
Eu posso convertê-los em deuses por participação; através da Minha 
Divindade, Eu deifico os homens . . “ Não ouviram: “Vocês também são 
deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês (Salmo 82,6). Novamente, isto 
significa tomar a Imagem de Deus, mas não a natureza de Deus”.  

16. O que teremos de fazer para ser divinizados ou deificados?  

Ser divinizados ou deificados por Deus significa que a  alma, depois de 
haver passado por um processo de purificação e de abandono a Deus, terá 
impressa a Imagem de Deus, gravada nela e se converterá em filho de Deus, 
por Graça d’Ele. Desta forma, Deus verá Seu Próprio Reflexo nessa alma. 
Deus nos disse a razão, quando disse: “seu espírito estará imerso em Nossa 
Divindade”. “Vocês são chamados a ser transfigurados em Nós e ser um 
com Nós”. Assim, nosso novo eu estará revestido de Cristo, depois de 
morrer ao nosso velho eu. Ao anjos dirão: “Olhem! Ele tem o manancial de 
Javé nele! O Senhor, agora, pode regozijar-Se nele e contemplar, Admirado, 
Seu Próprio Reflexo”. Em outra passagem o Espírito Santo disse: “Eu Sou a 
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Substância Vivificante de sua alma, e Aquele que os traz a um amor filial 
com Nossa Divindade, PARA LEVAR UMA VIDA DIVINA e converter-se em 
outros filhos, por adoção, do Pai”.  

17. O que significa o termo “reinar com Deus?” Pode alguém, ainda 
estando na Terra, reinar com Ele?  

Reinar com Deus significa governar com Deus. Devemos permitir a 
Deus que nos construa para chegar a ser filhos de Deus, “que”, como Ele 
disse, “sendo Nossa Descendência, como qualquer descendente, terá 
também o direito de compartilhar e dar a sua opinião. Ainda, governar com 
seu Pai, já que na tranquilidade do Meu Sopro, em vocês, poderão ver as 
coisas através da Nossa Luz e da maneira que Nós as vemos . . . Deixa-Me, 
também, chamar a ti, filho e filha do Altíssimo e tu reinarás Conosco”. São 
Paulo disse: ”Aquele que está unido a Deus em um espírito com Ele” (I Cor 
6,17). Em outra bela passagem, o Espírito Santo nos diz: “Eu Sou o Maestro 
Soberano de sua alma, mas também seu Amigo, dando-lhes acesso a falar, 
livremente, permitindo-lhes expressar sua opinião, seus pensamentos e seu 
livre arbítrio, o qual Eu restaurei. . . “  

18. O que é o Segundo Pentecostes?  

Explicar o Segundo Pentecostes é explicar, também, Apocalipse 21. O 
Segundo Pentecostes já começou e é individual. Qualquer pessoa que, 
estando morta, espiritualmente, é levantada pela Graça e é acesa pelo 
Espírito Santo, para Deus, voltando-se zeloso para a casa de Deus, já 
recebeu este Segundo Pentecostes, dentro dele. É uma restauração pelo 
Poder do Espírito Santo, uma renovação e uma transformação total. O 
Espírito Santo é como Fogo: “O Poder Interno da Minha Igreja é O Espírito 
Santo, O Fogo que os anima, os purifica e faz de seu espírito, colunas do 
fogo, brasas ardentes de amor, tochas vivas de luz, para proclamar, sem 
medo, Minha Palavra”. “Haverá um Segundo Pentecostes para que Meu 
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Reino na Terra (a Igreja) seja restaurada”.  

19. Qual é o significado dos Novos Céus e da Nova Terra, e a Nova 
Jerusalém? 

Os Novos Céus e a Nova Terra acontece quando, em forma de 
metáfora, uma pessoa se converte nos novos céus, na nova terra e na nova 
Jerusalém, saindo de Deus do Céu, como uma formosa noiva vestida para 
seu Noivo. Tem toda uma explicação, dada em 03 de abril de 1995, que 
pode nos dar uma conferência completa, somente sobre este tema. Temos 
aqui algumas breves citações: “Os Novos Céus acontecerá quando Meu 
Espírito Se derramar sobre todos vocês, de cima, do mais Alto Céu, para 
fazer um Céu em suas almas, para que neste Novo Céu, Eu Seja Glorificado”. 
“Deixem que meu Espírito faça uma Nova Terra para fazer próspero, em 
vocês, seu solo, para que sua primeira terra, que era propriedade do 
demônio, desapareça. Então, uma vez mais, Minha Glória brilhará em vocês 
e todas as sementes divinas semeadas em vocês, por Meu Espírito Santo, 
germinará e crescerá na Minha Luz”.   

20. Jesus fala dos Tesouros do Seu Sagrado Coração. Qual é o Maior 
Tesouro que alguém pode obter de Deus? Nas mensagens, Ele fala de 
alguns deles, mas enfatiza Um em particular. 

O maior Tesouro do Sagrado Coração de Jesus é o Conhecimento de 
Deus, seguido imediatamente pelo Tesouro da Intimidade; ambos estão 
quase Unidos em Um Só. O Tesouro de conhecer e entender a Deus é o 
Prodígio dos Prodígios. Sabemos que o mais importante em nosso caminho 
espiritual é fazer a Vontade de Deus e caminhar com Ele, mas para isso, 
devemos ser capazes de entender e conhecer a Deus. É somente através do 
Espírito Santo que podemos conhecer a Deus. Este Tesouro se obtém pela 
Graça, através de uma santa contemplação. Cita esta passagem: “É bom 
fazer boas obras por Mim e seguir algumas devoções, igualmente atos de 
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amor, ações de graça e atos de reparação, mas Eu estaria muito 
Decepcionado se vocês morressem antes de Me conhecerem. Eu estaria 
muito Aflito, se vocês morressem agora, antes de Me compreender.” 
“Muitos de vocês estão ocupados com seus afazeres diários, o que Me 
agrada, se são feitos com amor e estão de acordo com a Minha Mente, mas 
isto tudo estaria incompleto se vocês não se abrem à Graça e me 
reconhecem em Minha Intimidade. Logo que venham e aceitem Minha 
Familiar Companhia, Eu, com Minha Boa Disposição, os levarei aos 
Mistérios e aos Segredos Ocultos do Nosso Coração. Vocês e Nós 
estaremos, inseparavelmente, Unidos em Nosso Amor, para sempre”.  

21. Escolhe 5 linhas que foram dadas,  que descreva o Espírito Santo 
ou Sua Ação em nós e na Igreja. 

Têm muitas passagens. Escolhi esta: “O Espírito Santo será Luz de seus 
olhos; a Razão de seu existir, o Movimento de seu coração, a Expressão de 
seu discurso, seu riso e sua alegria. Ele será o Adorno Real de sua alma, o 
Guardião de seu espírito, Ele será seu irmão, sua irmã e seu amigo fiel. Ele 
será sua Festa, seu Banquete, o Tesouro Escondido, a Pérola, seu hino ao 
Hino, seu amém ao Amém, a Terra Prometida e o Fundamento de todas as 
virtudes, sobre as quais Ele inscreverá Seu Santo Nome”.  

 

22. O que representa a Cruz para você? Jesus a descreve.  

Este tema também pode ser ampliado até ocupar uma conferência 
completa. O Senhor disse: “Abraçar-Me é abraçar a Minha Cruz. Neste 
abraço, vocês são banhados na Minha Luz. O Caminho, direi novamente, o 
único caminho para a União de Amor Divino Comigo é quando vocês, 
voluntariamente, abraçam com amor Minha Cruz, A qual vocês sabem que 
leva seus sofrimentos, mas também suas alegrias, conduzindo-os onde sua 
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alma será exaltada: ao Calvário”. Alguém pode perguntar: Como poderá 
alguém suportar tudo isso? Será, unicamente, quando nossa alma 
transbordar de Rios de Amor Divino, estiver sedenta de servir a Deus e de 
atrair o maior número de almas até Deus.  

23. Jesus fala de duas chaves que unirão a Igreja. Quais são estas duas 
chaves?  

As duas chaves que unirão a Igreja são a humildade e o amor. “A 
humildade e o amor são as chaves para a unidade. Não é a eloquência do 
discurso prolongado que os conduzirá à unidade. Assim, inclinem-se para 
que possam ver a Minha Vontade. Baixem sua voz para que possam escutar 
a Salvação a  falar-lhes das Alturas da Glória”. Há outra passagem: “Alguns 
dirão: Mas nós sempre temos observado a Lei da Igreja e a temos 
obedecido . . . Não é suficiente observar a Lei da Igreja e obedecê-la. Eu 
necessito de humildade e amor, e a conversão de seus corações, para que 
sejam o fundamento da sua unidade”.  

24. Qual é a unidade que Jesus repete em Suas Mensagens?  

A unidade que Jesus fala é uma unidade espiritual do coração. O 
Senhor disse: “O verdadeiro cristão é aquele que é, interiormente, um 
cristão, e a verdadeira unidade está e estará no coração. A unidade não será 
da letra, mas sim do espírito”. Nossa Senhora disse: “Eu imploro a Meus 
filhos a unirem-se em coração e voz, e a reconstruir a Igreja primitiva de 
Meu Filho, em seu coração. Digo a Igreja primitiva de meu Filho, já que esta 
Igreja foi construída sobre o amor, a simplicidade, a humildade e a fé... O 
que quero é que vocês reconstruam um novo edifício, dentro de seus 
corações... etc.” A respeito da segunda parte da pergunta que diz: “Que é a 
unidade para ti?” Minha resposta será a de uma criança: a unidade para 
mim é quando não nos diferenciamos uns dos outros, mas que nos 
reunamos e oremos com um só coração. No entanto me converterei em um 
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guerreiro e caminharei, sem medo, para defender a Verdade e a Tradição 
da Igreja, a Eucaristia, a Nossa Mãe Bendita e o outros Sacramentos da 
Igreja. Eu não venderei a Verdade nem viverei um falso ecumenismo.  

25. Em 5 linhas diga-me, como Jesus descreve a Nossa Mãe Bendita?  

Esta linhas são do Cântico de Emanuel na Verdadeira Vida em Deus. 
Jesus disse de Nossa Santa Mãe: “Ela é a Rainha do Céu. Ela é Minha Mãe e 
sua Mãe, a mais Encantadora das mulheres, Formosa como o Céu, Radiante 
como Minha Glória, Única em Sua Perfeição, a Delícia de Minha Alma. Ela é 
a Mulher com as Doze Estrelas coroando Sua Cabeça, o Recipiente da Minha 
Glória, um Reflexo da Minha Luz Eterna. Ela é Aquela, cuja Presença em 
Minhas Cortes, ultrapassa o brilho de todas as constelações juntas...” etc.  

26. Qual é a maior virtude de todas?  

O AMOR é a virtude maior. Do amor nascem todas as outras virtudes. 
É a raiz da árvore das virtudes. No Dia do Juízo Final, todos seremos 
julgados, de acordo com a medida de amor que tivemos aqui, na Terra. 
Entre as muitas Mensagens sobre a importância do amor, escolhi esta. O 
Pai diz: “Diz-Me, de que serve uma árvore de frutas que nunca produz seus 
frutos? Ou, de que serve uma harpa sem suas cordas? Em outras palavras, 
de que Me servem seus louvores, quando são ditos sem amor? De que Me 
servem seus sacrifícios, quando estes Me são oferecidos sem amor? Sua 
meta, então, deve ser o amor, já que ao final serão julgados pelo amor, e 
não pela eloquência do discurso, nem por seu conhecimento, nem por 
nenhum de seus sacrifícios, nem pelos dons que Eu, em Minha 
Benevolência, lhes ofereci. Vocês serão julgados na medida de seu amor”.  

27. O que é que primeiro Deus nos pede que façamos?  

O que Deus pede que uma alma faça primeiro, é fazer as pazes com 
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Ele e viver santamente. Fazer as pazes com Deus é regressar ao favor e à 
intimidade de Deus, depois de um período de distanciamento e rebelião, 
devido ao pecado e a transgressão. Desta maneira, vocês se abandonarão 
a Deus, oferecendo-Lhe seu coração, como prova de seu amor. Uma vez 
que Ele tem seu coração, segue uma união transformadora de Amor Divino. 
Passagem: “a submissão Me seduz; severa como possa parecer, esta 

é A Abertura para Eu entrar em teu coração e fazer a Minha 

Vontade” (AVVD-19 de junho de 1995).  

(Traduzido por Vânia Brys – in memoriam)  

Obs.: Atualmente, seguindo as Diretrizes da Fundação TLIG e de Vassula, as 
Associações Nacionais de AVVD é quem indicam as Testemunhas.  
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10. APELO EVANGELIZADOR  
  
  

“Eu te chamarei e deverás estar ciente de Meu chamado;”  
(AVVD-23 de julho de 1994) 

   
  
  
Em todas as horas do dia é necessário evangelizar:  
  
AVVD-27 de janeiro de 1989 – “evangeliza com amor pelo Amor;”  
AVVD-07 de julho de 1989 – “jamais te canses de evangelizar por Amor 
com amor;”  
AVVD-06 de dezembro de 1989 – “evangeliza com amor pelo Amor;” 
AVVD-26 de janeiro de 1990 – “evangeliza com amor pelo Amor;”  
AVVD-14 de outubro de 1991 – “evangeliza com amor pelo Amor;”  
AVVD-18 de janeiro de 1992 – “evangeliza com amor pelo Amor;”  
AVVD-02 de dezembro de 1992 – “evangeliza com amor pelo Amor;”  
AVVD-04 de fevereiro de 1994 – “evangeliza com amor pelo Amor;”  
AVVD-18 de fevereiro de 1995 – “evangelizar com amor pelo Amor?”  
AVVD-15 de junho de 1995 – “evangeliza com amor pelo Amor e glorifica-
Me;”  
 
  
“...Eu repito: benditos os que acreditam em Meu Apelo Misericordioso, eles 
ganharão Minha amizade e Minha intimidade;” (AVVD-13 de setembro de 
2002)  
  
  
“Eu te abençoo e à missão que te confiei;” (AVVD-25 de outubro de 1994)  
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