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1.  ABANDONO NAS MÃOS DE DEUS 

“não temas; abandona-te plenamente a Mim; sim, entrega-te por 
completo e abandona-te inteiramente a Mim; deixa-Me livre para fazer 
contigo tudo o que quero;” (AVVD-11 de fevereiro de 1987) 

 

“...entrega-te inteiramente em Minhas mãos; bem-amada, deixa-Me 
fazer uso de ti para curar almas; deixa-Me ligar-te a Mim com cadeias 
de amor; deixa-Me sentir que és totalmente Minha; deixa-Me, a Mim 
que sou teu Criador, possuir-te;” (AVVD-15 de fevereiro de 1987) 

 
“...quero que tenhas necessidade de Mim,” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
 
“...necessita sempre de Mim pois sem Mim perecerás; Eu te darei tudo 
o que te faltar até o fim; deixa-Me completamente livre em relação a ti, 
pois conheço tuas necessidades;” (AVVD-18 de fevereiro de 1987) 
 
“...não tenhas medo, permite-Me guiar-te,” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“...conheço vossas necessidades e fraquezas;” (AVVD-04 de março de 1987) 
 
“...permite-Me agir em ti como Me agradar;” (AVVD-18 de março de 1987) 
 
“...abandona-te completamente a Mim e Eu te formarei naquilo que 
desejo que sejas;” (AVVD-19 de março de 1987) 
 
“...não tenhas medo, pequena, pois sou Eu Quem conduz; Eu sou o 
Altíssimo;” (AVVD-03 de abril de 1987) 

 

“tudo o que desejo de Minhas bem-amadas almas é que deixem-Me 
prender seu coração por alguns minutos e que nele deixem-Me derramar 
Meu Amor superabundante;” (AVVD-17 de abril de 1987) 
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“...coloca teus pés em Minhas pegadas e segue-Me;” (AVVD-01 de maio de 

1987) 
 

“...deixa que Minhas Divinas Mãos te modelem como desejo; Eu te 
formarei à Minha Imagem; deixa-Me livre para trabalhar em ti;” (AVVD-05 

de maio de 1987) 
 

“deixa-Me fazer o que quero contigo;” (AVVD-23 de maio de 1987) 

 

“Eu sempre atinjo Meus objetivos; ...sei que sem Mim és totalmente 
insuficiente; incapaz de te mover; não te preocupes, Eu te carregarei 
como um pai a seu filho inválido; Eu cuidarei de ti e te proverei; 
providenciarei para que todas Minhas Obras sejam cumpridas;” (AVVD-23 

de maio de 1987) 
 

“deixa-Me livre para fazer Minha Vontade; vem, deixa-Me esclarecer 
como trabalho;” (AVVD-06 de junho de 1987) 

 
“...viver no deserto é difícil, mas Eu te conduzirei sempre à Minha Fonte, 
onde saciarei tua sede e te darei repouso e abrigo;” (AVVD-06 de junho de 

1987) 

 
“...para as águas tranquilas Eu te conduzo, onde restauro tua alma; por 
caminhos justos Eu te guio, para a glória de Meu Corpo; ainda que 
passes por um vale tenebroso, não temas, pois Eu estou junto de ti para 
tranquilizar-te; Eu te alimentarei à frente de teus opressores,” (AVVD-27 de 

outubro de 1987) 
 

“retira de Meus recursos e enche teu coração;” (AVVD-21 de novembro de 1987) 
“...apoia-te em Mim todo o tempo ...confia em Mim e permite-Me guiar-
te cegamente até o fim;” (AVVD-01 de março de 1988) 
 
“...agrada-Me desse modo, abandonando-te em Minhas Mãos;” (AVVD-26 

de março de 1989) 
 
“...deixa-Me liderar-te através deste vale de morte;” (AVVD-27 de março de 

1989) 
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“sei como a maioria de vós está morta agora, embora acrediteis estar 
vivos, mas é por causa de vossa resistência em abandonar-vos 
inteiramente a Mim; confiai em Mim e não Me resistais, abandonai-vos 
a Mim; entregai-vos, entregai-vos, permiti-Me, vosso  Deus Amoroso, 
ser o Captor de vosso coraçãozinho; não tenhais medo, Eu sou Amor e 
o Amor deseja embelezar vosso coração,” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“abandonai-vos inteiramente em Meus Braços, e permiti-Me moldar-vos 
em Colunas Vivas de Luz, permiti-Me partilhar tudo o que tenho 
convosco;” (AVVD-25 de julho de 1989) 
 
“abandona-te a Mim, lembra-te de como Meu Amor salva;” (AVVD-24 de 

setembro de 1989) 
 
“depende completamente de Mim agora, isso Me alegra;” (AVVD-28 de 

setembro de 1989) 
 
“abandona-te a Mim todos os dias, sê disposta a fazer Minha Vontade e 
deixa o resto Comigo, teu Deus;” (AVVD-22 de outubro de 1989) 
 
“infundirei em ti ensinamentos e discernimento, mas quero diariamente 
teu abandono total, pois de que outro modo poderia Eu ativar Minha 
Vontade em ti?” (AVVD-28 de novembro de 1989) 
 
“se vos abandonardes a Mim, Eu vos formarei à Minha Divina Imagem, 
vos darei de volta vossa divindade e vos farei santos como Eu sou Santo; 
...Eu te renovarei inteiramente se te abandonares a Mim;” (AVVD-22 de 

janeiro de 1990) 
 
“abandona-te a Mim e envolverei tua alma em Meu Sagrado Coração;” 
(AVVD-10 de março de 1990) 
 
“não olhes para trás, olha para Mim, olha-Me de frente e abandona-te a 
Mim;” (AVVD-02 de abril de 1990) 
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“permiti-Me entrar em vosso coração e vos enfeitarei majestosamente;” 
(AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“permite-Me invadir-te inteiramente, não Me demonstres qualquer 
resistência;” (AVVD-01de outubro de 1990) 
 
“quero-te bela, abençoada e santa; permite-Me, então, conduzir-te 
passo a passo ao Céu; ...e em teu abandono a Mim, posso fazer Minha 
Vontade!” (AVVD-16 de janeiro de 1991) 
 
“vinde a Mim como sois, não espereis ser santos para vir a Mim; vinde 
a Mim como sois, não tenhais medo de Mim; sou o Pai mais Terno; 
posso ser vosso Santo Companheiro; Eu e vós, vós e Eu,” (AVVD-24 de 

fevereiro de 1991) 
 
“abandonai-vos a Mim; por que tendes medo de vos abandonar? vós vos 
estareis abandonando apenas ao vosso Santo, Aquele a Quem dizeis 
amar;” (AVVD-10 de junho de 1992) 
 
“dia e noite, espero pelo teu abandono, não tardes;” (AVVD-10 de julho de 

1992) 
 
“abandonai-vos inteiramente a Mim, para que possais estar em Minha 
Luz;” (AVVD-10 de julho de 1992) 
 
“estais dispostos a confiar-Me vossa alma?” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“abandona-te, cada dia, a Mim, para que possa fazer Minha Vontade 
em ti;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“lembra-te de que conheço perfeitamente bem o que tens em teu 
coração; conheço tuas necessidades, tudo!” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“abri-vos ao Vosso Rei, permiti-Me entrar em vosso coração e Eu o 
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encherei de alegria!” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“uma cidade1 não pode ser construída sem fundações2, pois não haveria 
nela, consolidação para o Meu Espírito Santo;” (AVVD-03 de abril de 1995) 
[1] Palavra simbólica para ‘nós mesmos’. [2] Significa abandono a Deus, para que Deus seja nosso 
fundamento. 

 
“tudo o que necessito de todos vós é vosso coração;” (AVVD-04 de julho de 

1995) 
 
“...entrega-te nas Mãos de teu Pai;” (AVVD-06 de setembro de 1995) 
 
“aceita tudo o que vem de Mim;” (AVVD-20 de fevereiro de 1996) 
 
“abandona-te em Meus Braços; morre para ti mesma e renuncia-te a ti 
própria, para que possas levar Minha Cruz, junto Comigo;” (AVVD-01 de 

novembro de 1996) 
 
“antes que o vento da aurora se levante, antes que as sombras fujam, 
vem mais perto de teu Bem-Amado e abriga-te em Seu abraço, então 
tua alma se alegrará em Seu abraço;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“Ele, que tem conhecimento de todas as coisas, é teu Amigo;” (AVVD-06 

de maio de 1997) 
 
“que utilidade haveria em teus trabalhos para Mim, e que espécie de 
honra haveria neles para Mim, se fossem oferecidos sem que Me desses 
livremente e em primeiro lugar teu coração;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“vosso abandono a Mim é o único caminho pelo qual Eu poderia 
transformar vossa mente para terdes a mente de Cristo, descobrindo 
Nossa Vontade, sabendo o que é bom, o que Nós queremos e qual a 
coisa perfeita a fazer;” (AVVD-07 de junho de 1998) (Espírito Santo) 
 
“...que sejas abençoada por te haveres retirado de tudo que te ligava a 
este mundo e preferido a Fonte da Divina Doçura;” (AVVD-18 de janeiro de 
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2002) 
 
 

2.  ABOMINAÇÃO DA DESOLAÇÃO 

 
“a abominação da desolação é o espírito de Rebelião que pretende ser 
igual a Mim; é o espírito do Mal que se entronizou em Meu santuário1, 
tomando o lugar de Meu Sacrifício Perpétuo2,  tornando ímpia vossa 
geração;” (AVVD-06 de junho de 1991) 
[1] Nós somos o Santuário; [2] A Santa Eucaristia, a Santa Comunhão. 

 
 “a abominação... é o  espírito de Racionalismo e de Naturalismo que 
levou a maioria de vós ao ateísmo; esse é o espírito que vos faz acreditar 
que sois autossuficientes e que podeis conseguir tudo pelos vossos 
próprios esforços e vossa força; essa abominação da desolação vos 
transformou num país desolado pela seca, um deserto; ...Meu Sacrifício 
Perpétuo, tu abolistes de teu seio porque perdeste tua fé, geração; 
quantos de vós tendes sede de Mim? muito poucos vêm beber-Me... o 
mal deformou vosso entendimento, seduzindo vosso espírito para 
assimilar tudo o que Eu não sou; ao invés de absorverdes Minha Luz, 
Satanás vos fez absorver suas trevas; ao invés de vos tornardes radiantes 
e belos, vos entorpecestes, vos consumistes de desgosto e, como um 
galho murcho, agora estais prontos para ser cortados e lançados ao fogo 
para queimar;” (AVVD-06 de junho de 1991) 

 
“o espírito que paira sobre este mundo é um espírito rebelde, que domina 
o mundo para viver uma vida sem Deus, profanando, assim, Meu 
Santuário; não sois todos vós Meu Santuário?” (AVVD-29 de novembro de 1992) 

 
“muitos de vós ainda acariciais a Abominação da Desolação, no mais 
íntimo de vossa alma; não vedes como a Serpente repetidamente vos 
engana, do mesmo modo como enganou Adão e Eva? Satanás vos 
sugestiona, incansável e sutilmente, a fim de cortar todos os vossos laços 
celestes que vos ligam a Mim, vosso Pai no céu;” (AVVD-13 de dezembro de 

1992) 
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“ele hipnotizou a memória de vossa alma para vos fazer acreditar que 
estais sem pai; criando, assim, um abismo entre vós e Eu, vosso Deus; 
Satanás quer separar-vos de Mim e cortar o cordão umbilical que vos une 
a Mim, no qual Rios de Vida fluem para vós;” (AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
“tenho em Meu Coração uma Chaga que é insuportável... hoje os 
seguidores da Besta Me profanam no Sacramento de Meu Amor; o Amor 
é traído, cuspido e pisado; estou agora em suas mãos malvadas; sabes o 
que isso significa? Meu Sacrifício Perpétuo está em suas mãos; eles Me 
apedrejam e, entre si, juraram abolir-Me de dentro de Meu Tabernáculo; 
olha! está próximo o dia em que eles, oficialmente, declararão que Eu 
deveria ser abolido de dentro de Meu Tabernáculo  
e em Meu Lugar erigido um címbalo vazio... e a profecia de Daniel será 
cumprida; repousa-Me, Minha bem-amada, repousa-Me...” (AVVD-23 de 
agosto de 1994) 
 
“Meus Inimigos irão ao Meu Santuário, Meu Altar e Meu Tabernáculo 
para erigir sua desastrosa abominação; haverá um tempo de grande 
aflição, sem paralelo, desde que as nações começaram a existir; pela 
força e pela traição, eles invadirão Minha Casa; a Rebelião já está em 
ação, mas em segredo, e aquele que a impede será o primeiro a ser 
removido, antes que o Rebelde profane abertamente Meu Santuário; oh! 
quantos cairão com suas lisonjas! mas os Meus não cederão, pelo 
contrário, oferecerão suas vidas por Minha causa; ...o invasor é um 
erudito, desses eruditos que seguem a Besta e que negam Minha 
Divindade, Minha Ressurreição e Minhas Tradições;” (AVVD-03 de outubro de 

1994) 
 
“quando aquele que esmaga o poder do Povo Santo colocar-se junto com 
os vendilhões de Minhas Tradições em Meu Trono, sua presença será 
erigida como um deus no centro de Meu Santuário; Eu vos avisei e ainda 
vos aviso, mas muitos de vós ouvis sem compreender... abri vossos olhos, 
todos vós, e olhai para a conspiração em Minha Casa... ... alguém que 
partilha da Minha Mesa rebela-se contra Mim e contra todos os poderes 
de Meu Reino; ... Eu vos revelarei coisas novas, coisas escondidas e 
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desconhecidas por vós; muitos de vós perdereis a fé e honrareis este 
vendilhão, ... espezinharão meu Sacrifício; muitos o aceitarão pois ele 
lhes conferirá grandes honras,” (AVVD-03 de outubro de 1994) 
 
“Minha Igreja terá de passar por todos os sofrimentos e traições que Eu 
Próprio passei, mas as Escrituras, uma vez mais, têm de ser cumpridas 
quando dizem: “Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas!” (Zc 
13,7)  no entanto obedecei esse pastor, não importa o que aconteça, 
permanecei féis a ele e a nenhum outro; vosso pastor será atingido... e 
os gemidos de Meu povo atravessarão os céus; quando Minha cidade se 
transformar em nada mais que escombro, a terra se fenderá, se dividirá 
e será sacudida; enquanto tudo isso estiver acontecendo diante de vossos 
olhos, uma centelha brotará no Leste; uma leal mão se estenderá do Leste 
para defender Meu Nome, Minha Honra e Meu Sacrifício; ... um coração 
será oferecido do Leste para salvar esse Irmão que será preza do Maligno; 
e enquanto acordos estiverem sendo rompidos, profetas repelidos e 
mortos, uma nobre voz do Leste será ouvida: ó Irresistível, fazei-nos 
dignos de Vosso Nome; concedei-nos a graça de sermos um em Vosso 
Nome... ...Nossos Dois Corações serão vosso único refúgio, nesses dias 
de vossa aflição;” (AVVD-03 de outubro de 1994) 
 
“continuai a defender Minha Palavra, Minha Tradição e não aceiteis 
ostentação e doutrinas humanas que Meu Inimigo, com sua caneta, 
acrescentará e assinará; Sua assinatura será com sangue tirado das 
crianças, usadas em suas iniciações assassinas, essas iniciações para 
sua promoção!1  e enquanto... ...Rebelião estiver atingindo seu ponto de 
explosão, elevai vossos olhos e olhai para o Leste, olhai para a Aurora; 
olhai para a Luz que se levanta do Leste;” (AVVD-03 de outubro de 1994) 
[1] Sua assinatura será com sangue, uma vez que tantas nações legalizaram o aborto, é mais fácil para 
Satanás obter poder. O aborto é uma forma velada de assassinato, prestando-se, deste modo, um culto 
a Satanás, uma vez que se trata de sacrifício humano. Para dar poder e promover o inimigo, Satanás 
exigiu essa forma velada de sacrifício humano. 

 
“olha, por mais de três anos o Sacrifício Perpétuo será espezinhado; em 
razão dessa inacreditável blasfêmia, uma terça parte dos habitantes 
morrerá de iniquidade;” (São Miguel) (AVVD-14 de outubro de 1994) 
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“encoraja as pessoas a pedirem Minha intercessão;” (São Miguel) (AVVD-14 de 
outubro de 1994) 
 
“geração, cometereis vosso crime de abolir Meu Sacrifício Perpétuo e de 
erigir em seu lugar a desastrosa abominação;” (AVVD-30 de maio de 1995) 
 
“vê, filha, esta geração planejou cometer a abominação da qual falou Meu 
profeta Daniel; ... Meu Pai não suportará a visão de Seu Filho pisado, 
atirado ao chão, e nem São Miguel; São Miguel e Seus exércitos se 
levantarão;” (AVVD-06 de outubro de 1995) 

 
“uma vez terminada a opressão, acorrentado o governante do submundo, 
e aqueles que espezinham o Sacrifício de Meu Filho tiverem partido do 
interior da Casa um homem de bom augúrio se levantará, brilhando como 
uma tocha, para restaurar Meu Santuário e Meu Nome três vezes Santo... 
e o reino do Rebelde cairá;” (AVVD-03 de janeiro de 1996) 
 
 

3.  ADORAÇÃO 

“vinde visitar-Me, a Mim que passo no Tabernáculo, dia e noite, 
esperando-vos para alimentar-vos;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“estarei esperando-te no Tabernáculo; tu Me verás como te ensinei, com 
os olhos de tua alma;” (AVVD-16 de maio de 1987) 
 
“quero que venham e aproximem-se de Mim; por que fugir do Amor? 
estou sempre em Meu Tabernáculo esperando pacientemente para ver se 
algum deles vem visitar-Me; infelizmente! Ainda estou esperando... 
cuidado com Satanás que, sempre encontra todo tipo de desculpas para 
fazer-vos acreditar que elas são razoáveis e válidas; ele as embeleza, a 
fim de parecerem muito razoáveis, impedindo-vos de vir a Mim;” (AVVD-14 

de julho de 1988) 
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“visitai-Me; vinde e bebei de Mim e tereis mais sede; comei e bebei-Me 
e Me desejareis mais;” (AVVD-14 de julho de 1988) 
 
“tem-Me em primeiro lugar, não contes jamais o tempo que passas 
Comigo;” (AVVD-26 de março de 1989) 
 
“adora-Me; esse é o Caminho para Mim;” (AVVD-10 de junho de 1989) 
 
“alegro-Me profundamente porque verei todos vós em Meu 
Tabernáculo;1” (AVVD-06 de julho de 1989) 
[1] Jesus Se referia aos que estariam presentes na hora da adoração. 

 
“adora-Me, Eu sou teu Deus;” (AVVD-12 de agosto de 1989) 
 
“pede-Me Sabedoria e Eu A multiplicarei em ti, pede por Discernimento 
e Eu O derramarei em ti, pede essas coisas em adoração a Mim;” (AVVD-

22 de agosto de 1989) 
 
“um olhar bondoso, um pequeno sorriso vindo de ti e Meu Coração 
explode de alegria!” (AVVD-24 de agosto de 1989) 
 
“vinde na hora da adoração e adorai-Me,” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“adora-Me, teu Deus,” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“vem a Mim e adora-Me em Silêncio;” (AVVD-26 de setembro de 1989) 
 
“Eu sou o Prisioneiro do Amor, atrás de cada Tabernáculo, aguardando e 
esperando ver-vos chegar;” (AVVD-29 de setembro de 1989) 
 
“buscai-Me, o Santo; vinde adorar-Me; que vossa porção seja Eu, vosso 
Santo, que vossos olhos se desfaçam em lágrimas de amor na Minha 
Presença;” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“estou presente em Meu Tabernáculo assim como estava presente e 
pregado em Minha Santa Cruz;” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
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“Eu sou Espírito e desejo que Me adoreis em espírito e verdade e não 
através de obras mortas; ... aprendei a rezar com os vossos corações;” 
(AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“por quanto tempo devo ficar abandonado e solitário atrás de cada 
Tabernáculo, enquanto Lágrimas de Sangue escorrem pelas Minhas 
Faces, deixando cada fibra de Meu Coração despedaçada? Minhas 
agonias do Getsêmani repetem-se em Minha Alma a cada hora;” (AVVD-10 

de março de 1990) 
 
“tenho sede de adoração,” (AVVD-05-29 de agosto de 1990) 
 
“bem-aventurados os que acreditam em Mim e Me adoram;” (AVVD-05-29 
de agosto de 1990) 
 
“tua era, Minha filha, desistiu de dar-Me a adoração que é vossa 
obrigação para Comigo, mas que é também vossa Vida;” (AVVD-27 de junho 

de 1991) 
 
“quem dentre vós se delicia na Vida Eterna? - adorai-Me, então, no 
esplendor de Minha Santidade;” (AVVD-02 de agosto de 1991) 
 
 

4.  ADORADORES DA BESTA 

“o homem que voluntariamente se lança aos pés da Besta, adorando-a e 
aceitando seus reinos do mundo, será lançado nos fogos do inferno; 
desejo que rezes por essas almas, ...pois elas Me são preciosas; ...elas 
não percebem que ao fazerem do mundo seu amigo, fazem de Mim, seu 
Deus, seu inimigo; eis por que Minha Lei, Meus preceitos e Minha 
Tradição não lhes atrai... ...hoje, para Minha grande tristeza, uma 
população imensa de cada país é atraída a adorar a Besta, que se tornou 
para eles seu soberano e seu deus, pois aceitaram seus reinos e sua 
luxúria;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
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5.  AGRADAR A DEUS 

“...levanta-te, por vezes, à meia-noite para Me louvar e Me agradecer 
pelos favores e bênçãos que, tão generosamente, derramei sobre ti;” (AVVD-

27 de julho de 1992) 
 
“...não tens ideia do quanto me fazes feliz neste momento, buscando-
Me;” (Muito tarde, à noite, depois da conferência. Estava muito cansada, 
mas fui ao encontro de Cristo...” (AVVD-13 de julho de 1994) 
 
“...coloca-Me em primeiro lugar e dá-Me teu tempo...” (AVVD-03 de março de 

1995) 

 
“...esforça-te por Me agradar;” (AVVD-01 de novembro de 1996) 
 
 

6.  ALMAS PEQUENAS 

“as crianças são Meu fraco; Eu as amo porque elas deixam-Me formá-
las;” (AVVD-24 de janeiro de 1987) 

 
“...quanto menor fores, mais facilmente poderei conduzir-te;” (AVVD-30 de 

janeiro de 1987) 

 
“amo tua pequenez; és Minha flor saturada, tendo-Me absorvido 
plenamente;” (AVVD-18 de fevereiro de 1987) 
 
“a pequenez chama Minha atenção; o nada Me fascina1;” (AVVD-23 de maio 

de 1987) 
[1] Jamais ouvira essa palavra antes de minha vida. 

 
“permanece pequena para que possas realizar Minhas Obras;” (AVVD-08 de 

outubro de 1987) 

 
“sede inocentes, acreditai com fé-de-criança, então Minha Divina Luz vos 
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envolverá e vós, como uma for, vos voltareis para o sol e vos abrireis, 
permitindo Minha Luz derramar-se em vós;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“volto-Me e alcanço Minhas almas pequenas, pois em sua pequenez 
encontro repouso; encontro Meu conforto;” (AVVD-15 de agosto de 1988) 
 
“amo vossa inocência e não vos privarei de Meus Sinais;” (AVVD-29 de junho 

de 1989) 

 
“quero sinceridade; não quero obrigações, quero teu coração; sê perfeita; 
vinde, Meus Olhos não vos deixam; sois todas1, Minha Alegria, Minha 
Felicidade;” (AVVD-23 de dezembro de 1989) 

[1] Almas pequeninas. 

 
“tua pobreza encantou-Me, tua miséria atraiu-Me;” (AVVD-01 de dezembro de 

1992) 

 
“o Reino do Céu é dado ao pobre, ao simples e àquele que o Pai escolhe;” 
(AVVD-10 de maio de 1994) 

 
“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!” (AVVD-19 de junho de 1995) 

 
“não sabes o que detém a ira do Deus Todo-Poderoso? ... almas 
pequeninas! sim! almas pequeninas que perseveram na oração, jejuando 
e fazendo penitência...” [São Miguel] (AVVD-29 de setembro de 1995) (São Miguel) 

 
“lembra-te de que Eu sou teu Esposo; tenta imitar teu Esposo, mesmo 
para assumires a condição de uma escrava...” (AVVD-06 de outubro de 1995) 

 
“sou conhecido por defender os simples, e Meu Coração Se enternece 
pelos puros de coração;” (AVVD-03 de janeiro de 1996) 
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“Meus Olhos favorecem os pequenos corações, pois nesses corações Meu 
Conhecimento é derramado em abundância;” (AVVD-03 de janeiro de 1996) 

 
“queres gozar o Céu? queres te alegrar em Minha Presença? então vem a 
Mim como criança!” (AVVD-03 de janeiro de 1996) 

 
“queres encontrar-Me e ver-Me? então vem a Mim com inocência em teu 
coração! vem a Mim com um coração puro, e as escamas que cobrem 
teus olhos cairão...” (AVVD-03 de janeiro de 1996) 

 
“...a Sabedoria é para crianças, portanto vem a Mim como uma 
criança...” (AVVD-27 de janeiro de 1996) 

 
“o mistério de Deus só pode ser revelado aos puros de coração...” (AVVD-

09 de abril de 1996) 

 
“...volta para Mim como uma criança e Minha graça estará sobre ti e Meu 
Espírito, Santo três vezes Santo, será teu guia e tua lâmpada; para isso 
necessito de intensa pobreza de espírito e um transbordamento de 
generosidade, ...as crianças são pobres em espírito e igualmente 
generosas, porque a Sabedoria vive nelas e é seu guia também;” (AVVD-27 

de novembro de 1996) 

 
“os pobres receberão mais da Sabedoria que os ricos, que se gloriam em 
sua glória...” (AVVD-25 de setembro de 1997) 

 
“...as almas que caminham na luz da contrição e da inocência jamais 
serão privadas de Minha Presença;” (AVVD-07 de junho de 1998) 
 
“Eu aprecio uma alma inocente, não importa o quão miserável ela seja, 
mais que cetros e tronos;” (AVVD-02 de fevereiro de 1999) 
 
“Meu Coração Real levanta os pobres em espírito, Eu elevo os 
necessitados e os miseráveis para lhes dar vestes reais, permitindo-lhes 
caminhar em Minhas Cortes; Eu os abençoo imprimindo inteiramente 
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neles Meu Santo Nome, abrindo-lhes as portas da virtude, para que seu 
comportamento agrade Minha Real Dignidade; educados por Mim eles 
aprenderão a levar uma vida irrepreensível;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 

 

7.  ALMAS VÍTIMAS (participantes dos 
sofrimentos de Jesus) 

 
 
“vem, pega Minha Cruz e segue-Me;” (AVVD-23 de outubro de 1986) 
 
“usar Minha Cruz significa carregares contigo Meus sofrimentos...” (AVVD-

08 de dezembro de 1986) 
 
“Eu te deixarei carregar Minha Cruz; Minha Cruz clama por Paz e Amor;” 
(AVVD-08 de janeiro de 1987) 
 
“...estou carregando Minha Cruz de Paz e Amor em Meus ombros 
cansados, bem-amada, carrega-A por algum tempo; Eu A colocarei sobre 
teus ombros, livrando-Me de Meu fardo; quero-te perto de Mim porque 
sei que compreendes como sofro; quando sentires Minha Cruz, sofrerás 
também; sou teu Esposo e compartilharei Meus sofrimentos contigo; Eu 
Me sentirei descansado sempre que Me livrares de Meu fardo;” (AVVD-21de 

janeiro de 1987) 
 
“teus sofrimentos serão os Meus e Meus sofrimentos serão os teus; sim, 
compartilharás tudo o que tenho, até mesmo Meus sofrimentos; estarei 
perto de ti, consolando-te quando precisares de Mim, mas em retribuição, 
quero ser consolado quando sofro;” (AVVD-11 de fevereiro de 1987) 
 
“vive em Mim e permitirei que sintas Meu Coração dilacerado, ferido pela 
lança e machucado por tantas almas...” (AVVD-11 de fevereiro de 1987) 
 
“sofri por amor; chamei-te por amor; abençoei-te; alimentei-te; portanto, 
agora que te escolhi, espero que Me consoles, que Me ames 
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ardentemente; espero que Me respondas;” (AVVD-11 de fevereiro de 1987) 
 
“sabes quão valiosa uma única alma é para Mim? uma alma é tão valiosa 
para Mim a ponto de ter escrito parte de Meu Ensinamento somente para 
aquela que não teria tido outra oportunidade antes de sua partida;” (AVVD-

12 de fevereiro de 1987) 
 
“peço-te que Me ames fielmente; ama-Me fervorosamente; consola-Me 
quando te peço consolo, pois há muitos entre vós que Me ofendem; tal 
multidão de pecados são cometidos diariamente, afligindo Minha alma, 
amargurando-Me, enchendo Meu cálice de tristeza; como eles Me 
esqueceram? quando um Esposo sente-Se triste, para onde volta-Se Ele 
para encontrar consolo a não ser para Sua esposa, que O ama;” (AVVD-13 

de fevereiro de 1987) 
 
“preparo-te para enfrentares maiores provações; estás pronta para seguir-
Me?” (AVVD-15 de fevereiro de 1987) 
 
“o que tens a temer? não sou Eu o Senhor do Amor? cuidarei de ti; Eu te 
aliviarei quando estiveres sofrendo; Eu te cobrirei com Minhas bênçãos; 
providenciarei o que te falta; sou a Riqueza Infinita; Comigo, não precisas 
ter medo, Eu sou Aquele que sustenta os fundamentos da Terra; deixa-
Me livre para fazer contigo tudo o que quero; sinto-Me tão feliz por estares 
perto de Mim, és tão frágil e fraca, pois sei que teu coração Me permitirá 
fazer contigo o que Me agradar; não tenhas medo, pois Eu sou teu Pai 
Celestial e amo-te além de toda compreensão humana; ... estás unida a 
Mim, trabalharás Comigo, sofrerás Comigo, tu Me ajudarás; sim, Eu 
compartilharei tudo o que tenho contigo; e tu, de tua parte, farás o 
mesmo;” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
 
“irriguei teu coração com Meu Sangue e coloquei-o no Meu;” (AVVD-19 de 

fevereiro de 1987) 
 
“...não te preocupes muito, ... fica perto de Mim; sente-Me, ama-Me e 
glorifica-Me; deixa o resto Comigo; vive em Paz; formo-te com Sabedoria, 
tem Minha graça; não te canses de curar almas;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
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“preciso de almas que verdadeiramente Me amem; almas que possam 
reparar por aqueles que Me ignoram;” (AVVD-06 de março de 1987) 
 
“não te canses de carregar Minha Cruz de Paz e Amor; carregando-A por 
Mim, descansas Minha Alma fatigada; preciso repousar...” (AVVD-06 de março 

de 1987) 
 
“mostra-te sempre alegre quando Eu estou alegre;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“...carregarás Minha Cruz?” ;” (AVVD-17 de março de 1987) 
 
“sente; sente quão pesada Ela é; preciso descansar; segue-Me, vem mais 

perto de Mim, colocarei sobre ti Minha Preciosa Cruz;” (Naquele dia 
mais tarde, senti-me indescritivelmente angustiada, melancólica e 
necessitando consolo, mas sem encontrá-lo.) (AVVD-17 de março de 1987) 

 
“sentiste Meu imenso fardo em ti; nunca recuses Minha Cruz; Meu fardo 
é pesado;” (AVVD-17 de março de 1987) 
 
“Sofre por Mim, sofrer purifica tua alma; imola-te a Mim e não procures 
compreender;  apenas crê; ... Minha Cruz é pesada, sim, virei muitas 
vezes mais confiando-A a ti; és Minha esposa, Minha bem-amada e 
Minha for; carregando-A por Mim, tu Me alivias; nas Minhas revelações 
que sopro em ti, há muitas paixões amarguradas de tristezas, dores e 
sofrimento que fluem das profundezas de Minha Alma; vem e escuta uma 
vez mais Meu Coração e sente como está dilacerado; sente como Ele 
busca todos vós!” (AVVD-17 de março de 1987) 
 
“derramo sobre ti todos os Meus sofrimentos, que Me ferem 
profundamente; ... juntos compartilharemos Minha Cruz; juntos 
sofreremos; juntos lutaremos; descansarás em Mim e Eu em ti;” (AVVD-17 

de março de 1987) 
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“nunca Me rejeites; se peço-te algo, faço-o por amor...” (AVVD-19 de março de 

1987) 
 
“fico feliz quando estou entre Meus bem-amados; ...eles suavizam 
Minhas tristezas; ...integra todo teu ser em Mim e Eu te dissolverei em 
Mim;” (AVVD-20 de março de 1987) 
 
“quando compreenderes quão indiferente o mundo se tornou em relação 
a Mim, compreenderás Minha amargura; Meu Cálice de Misericórdia está 
cheio e Meu Cálice de Justiça também;” (AVVD-04 de abril de 1987) 
 
“estou carregando Minha Cruz junto contigo; sim, Ela é realmente pesada, 
no entanto, não te canses; Eu, o Senhor, estou ajudando-te; fica perto de 
Mim, não te abandonarei;” (AVVD-26 de abril de 1987) 
 
“não te ajudei até aqui? ... apoia-te inteiramente em Mim; confia em 
Mim;” (AVVD-26 de abril de 1987) 
 
“permite-Me ser teu Santo Companheiro;” (AVVD-27 de abril de 1987) 
 
“não te canses de carregar Minha Cruz; estou perto de ti compartilhando-
A...” (AVVD-29 de abril de 1987) 
 
“tenho uma mensagem para aqueles que Me amam e imolam suas almas 
por Mim; desejo encorajá-los dando-lhes Força; ... Eu vos abençoo bem-
amados de Minha Alma; Eu vos amo! tenho dentro de Mim, nas 
profundezas de Minha Alma Íntima, uma Chama Viva e Inextinguível; Eu 
sou Pureza, Devoção e um abismo de Riqueza; Meus bem-amados, vinde 
e retirai de Mim saturando vossos corações, vinde e sorvei de Mim; vinde 
e penetrai em Minhas Chagas abertas; vinde e mergulhai vossas almas 
em Meu Sangue!” (AVVD-02 de maio de 1987) 
 
“vem a Mim; Minhas cinco Chagas estão abertas; ...penetra em Minhas 
Chagas e sente Minha dor; vem, deixa Meu Sangue santificar-te em 
Minhas Chagas, glorifica-Me;” (AVVD-05 de maio de 1987) 
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“vive em Mim e Eu em ti, tu em Mim e Eu em ti; nós; conforma-te a Mim, 
une-te; ... desejo que tudo que faças seja por Mim; Eu não tolero rivais; 
... respira por Mim, ama por Mim, come por Mim, sorri por Mim, imola-
te por Mim; tudo o que fizeres, faze-o por Mim; ... desejo consumir-te, 
quero inflamar-te para que desejes apenas a Mim; enfeita-Me com tuas 
pétalas, Minha flor; coroa-Me com teu amor; retira Minha Coroa de 
Espinhos e substitui-A por tuas pétalas macias;” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“perfuma-Me com teu perfume, ama-Me e a Mim somente; dei Minha 
vida por ti, por Sublime Amor; não farias o mesmo por Mim, teu Esposo? 
noiva, alegra teu Esposo, faze-Me feliz! une-te a Mim com laços eternos; 
vive por Mim e por Mim somente; sê Minha Vítima, sê Meu Alvo, sê 
Minha Rede;” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“Eu te honrarei deixando-te usar Minha Coroa de Espinhos; ... usando 
Minha coroa, compreenderás o escárnio que recebi, pois, em breve, 
também serás escarnecida; não te esqueças, Eu sofrerei tanto quanto tu, 
nós somos um;” (AVVD-07 de maio de 1987) 
 
“vosso único recurso sou Eu;” (AVVD-15 de maio de 1987) 
 
“amo-te e sustentarei tuas quedas; não permitirei que te percas;” (AVVD-15 

de maio de 1987) 
 
“alimenta-te de Mim, enche teu coração do Meu Coração; ama-Me, pensa 
em Mim, sê Minha, inteiramente Minha;” (AVVD-16 de maio de 1987) 
 
“nunca te sintas só, pois Eu, Deus, estou contigo;” (AVVD-19 de maio de 1987) 
 
“tudo o que peço de ti, ...é amor e compartilhares Minha Cruz de Paz e 
Amor Comigo;” (AVVD-19 de maio de 1987) 
 
“Meus desejos devem ser teus desejos...” (AVVD-23 de maio de 1987) 
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“cinco de Minhas Chagas foram deixadas abertas para todos os que 
quiserem penetrar nelas; aqueles que Me amam se empenham e sofrem 
por Mim; eles compartilham Minha Cruz, descansam em Mim, mas são 
poucos; preciso de mais almas que se unam a Mim e carreguem Meus 
sofrimentos;” (AVVD-24 de maio de 1987) 
 
“coloca-Me acima de tudo e de todos; nunca Me rejeites; vem sempre 
comer e beber de Mim; Eu Me delicio em ti;” (AVVD-27 de maio de 1987) 
 
“sê Minha vítima;” (AVVD-28 de maio de 1987) 
 
“Eu te purificarei para que possas ser Minha vítima;” (AVVD-29 de maio de 1987) 
 
“sacrifica-te mais por Mim; sofrerás por Mim? ... tu te sacrificarás por Mim 
como um cordeiro? nada será em vão, tudo será pela Paz e o Amor; Minha 
sede é grande... luta com teu Deus, dispõe-te a enfrentar Meus 
sofrimentos e a compartilhá-los Comigo;” (AVVD-11 de junho de 1987) 
 
“necessito mais dessas almas, que imolam seus corações por Mim; elas 
são Minhas vítimas, elas são como pétalas macias que substituem Meus 
espinhos; elas são Minha mirra;” (AVVD-11 de junho de 1987) 
 
“Eu te formei à Minha semelhança para tornar-te capaz de atrair outros a 
Mim;” (AVVD-15 de junho de 1987) 
 
“penetrarás em Meu Corpo, Eu te deixarei ver Meus Espinhos e Cravos; 
Eu te darei força para arrancares Meus Cravos e  Espinhos; Eu estou 
recrucifcado;” (AVVD-15 de junho de 1987) 
 
“preso pelos Meus, esquecido pelos Meus bem-amados;1” (AVVD-15 de junho 

de 1987) 
[1] Ele falou em um tom muito triste, como alguém sendo traído por seu melhor amigo. 

 
“não caias, estou perto de ti para te ajudar; ergue Minha Cruz, não sejas 
como o Cireneu; tem boa vontade; ... o caminho pode ser árduo, mas 
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estou sempre perto de ti, compartilhando Minha Cruz; olha para Mim!...” 

(Olhei para Ele, que estava apoiado ao canto da parede, de uma 
forma a mais lastimosa. Ele estava com Sua Coroa de Espinhos e 
estava quase nu, tinha sobre Si um pano encharcado de Sangue. 
Ele estava coberto de Suor e Sangue, mais Sangue que Carne... 
recente da flagelação.) (AVVD-17 de junho de 1987) 

 
“Minha Cruz é pesada, tu Me aliviarás por um momento?” (AVVD-23 de junho 

de 1987) 
 
“sê Minha vítima, nada será em vão; agarra-te a Mim, não estás sozinha, 
estamos juntos atravessando este deserto...” (AVVD-10 de julho de 1987) 
 
“permanece com teu Deus que sofre também!” (AVVD-10 de julho de 1987) 
 
“permanece fel a Mim, integra-te em Meu Corpo, agarra-te a Mim;” (AVVD-

22 de julho de 1987) 
 
“enche-Me de alegria, ...ama-Me, entrincheira-te no mais profundo de 
Meu Coração e deixa todo Meu Amor consumir-te inteiramente, em nada 
mais que uma Chama Viva de Amor pelo Amor!” (AVVD-25 de julho de 1987) 
 
“o Amor fará de ti um espelho de reflexos e agonias sintonizados com 
todos os que sofrem; sentirás suas agonias e sofrimentos como se fossem 
teus próprios; ...quando ouvires ou enxergares qualquer sofrimento ou se 
alguém estiver em grande dor, Eu, o Senhor, te oferecerei a graça de sentir 
essas dores tanto quanto a pessoa que as está sofrendo; dessa forma 
poderás penetrar completamente em suas feridas e ter uma clara noção 
de seus sentimentos; com esse discernimento que te dou, serás de 
admirável ajuda para eles; sofre quando eles sofre- rem; e se os rejeitares, 
Eu te lembrarei, todo o tempo, de que compartilharás seus sofrimentos; 
... acredita-Me, essa é uma graça, ... ama Meus filhos tanto quanto Eu os 
amo; sê Meu reflexo, sincroniza-te Comigo e com eles; ... sente todos os 
sofrimentos; ...farás isso por Mim?” (AVVD-04 de agosto de 1987) 
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“quando te despertei de teu sono, não foi apenas para te acordar, mas 
também para que pudesse fazer uso de ti...” (AVVD-04 de setembro de 1987) 

 
“o purificar-te não foi somente para te limpar, mas para que sentisses 
Minha Presença e para que estejas em Minha Presença;” (AVVD-04 de setembro 

de 1987) 
 
“absorve-Me,... deixa Minha Luz brilhar em ti e tuas preocupações 
diminuírem; Meu Sopro as afastará e sua estrutura cairá, levando-as 
embora, deixando-te sorridente; Meu orvalho de justiça te embelezará;” 
(AVVD-07 de setembro de 1987) 
 

“todas essas partes de Meu Rosto foram feridas;” (Eu contemplava a 
foto do Santo Sudário.) (AVVD-09 de setembro de 1987) 
 
“arrancaram parte de Minha barba, feriram Meu olho direito;” (AVVD-09 de 

setembro de 1987) 
 
“sincroniza-te Comigo e sente Minha dor; eles Me recrucificam; ... eles 
não sabem o que fazem;” (AVVD-13 de setembro de 1987) 
 
“Eu as amo e, mesmo assim, elas Me desprezam; ... sê uma Comigo;” 
(AVVD-13 de setembro de 1987) 
 
“juntos sofremos por causa da infidelidade dos homens; segura Minha 
Mão, juntos;” (AVVD-13 de setembro de 1987) 
 
“o ansiar por Mim, glorifica-Me; anseia sempre por Mim;” (AVVD-28 de 

setembro de 1987) 
 
“Eu desejo que vivas somente para Mim; quero que fixes teus olhos em 
Mim; olha para Mim, ama-Me, perfuma-Me, enfeita-Me, bendize-Me, 
deseja-Me, respira por Mim, sorri somente para Mim, dize-Me o quanto 
Me amas, teu Deus, busca trazer outros para Mim...” (AVVD-01 de outubro de 

1987) 
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“satisfaze Minha sede insaciável; estou sedento, ...tenho sede de amor, 
tenho sede de almas; poderei abandonar-te algum dia, for? Eu sou Aquele 
que mais te ama; permanece perto de Mim; aqui,1 ... quero-te mais perto, 
quero-te uma Comigo; quem foi o primeiro a segurar-te? ...Eu fui o 
primeiro a consagrar-te e a pousar os olhos em ti; ...Eu te criei para Mim; 
deixa-Me lembrar-te de quem és; nada mais és do que pó e cinzas, e, por 
Minha imensa compaixão, Eu te ressuscitei dos mortos para a vida; 
lembra-te sempre disso;” (AVVD-01 de outubro de 1987) 
[1] Foi como se Ele tivesse tido repentinamente uma ideia e parado, apontando para os nossos 
calcanhares, que eu vi amarrados um ao outro. 

 
“delicia-Me e dize: “Senhor, deixai-Me ser Vossa vítima, a vítima de Vosso 
ardente Amor; quero adorar-Vos e a Vós apenas, estendida em Vossa 
Cruz, Convosco, jamais olhando para a esquerda ou para a direita; desejo 
saciar Vossa sede conquistando almas para Vós; serei vítima de Vosso 
Amor, eu vos amo!”” (AVVD-05 de outubro de 1987) 
 
“Eu te permitirei compartilhar Meus sofrimentos; Eu te escolhi para seres 
a vítima de Meu Coração Ensanguentado, por todas as dores que o teu é 
capaz de suportar; vítima de Minha Alma por todas as angústias, rejeições 
e escárnios que tua alma pode suportar; compartilharás Minha Cruz; Eu 
sou teu único Amor; atingi Meu objetivo; permite-Me ser a doce tortura 
de teu espírito e de tua alma;” (AVVD-08 de novembro de 1987) 
 
“Eu vos conduzirei ao mais profundo de Meu Corpo ensanguentado; Eu 
mostrarei Meus espinhos e vós os reconhecereis;” (AVVD-10 de novembro de 

1987) 
 
“Partilha Meus Espinhos e Cravos, partilha Minha Cruz...” (AVVD-12 de 

novembro de 1987) 
 
“Eu te permiti sentir Meu Coração Sangrando, deixando Meu Sangue 
gotejar em teu coração; deixei-te partilhar Meu Cálice; enfeitei tua cabeça 
com Minha Coroa, coloquei Minha Cruz em ti, dei-te Meus Cravos; o que 
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mais um Esposo pode oferecer? tudo o que te dei são Minhas Joias mais 
preciosas; ...queres prosseguir até as profundezas de Meu Corpo 
Ensanguentado?” (AVVD-14 de novembro de 1987) 
 
“criei-te também para ter alguém com quem partilhar Meus sofrimentos; 
tu Me conhecerás...” ?” (AVVD-14 de novembro de 1987) 
 

“cinco de Minhas Chagas estão bem abertas; estou sangrando 
profusamente; estou sofrendo; teu Deus está sofrendo; ...cinco 
de Minhas Chagas estão abertas para que vejas a tristeza que 
Minha criação está Me causando;” (AVVD-08 de dezembro de 1987) 
 
“Eu te encontrei na miséria, onde tantos de Meus filhos ainda estão!” 
(AVVD-11 de dezembro de 1987) 

 
“afasta para sempre a teoria de que “Deus Se aproxima e eleva somente 
as almas dedicadas a Mim;” Eu não Me dirijo somente às almas devotas; 
Eu não faço diferença; por que, sou Eu um Deus de predileções? Meu 
Coração dói ao ver quantos de vós ainda acreditais que Minhas graças 
são concedidas somente às irmãs ou aos irmãos religiosos;” (AVVD-24 de 

janeiro de 1988) 
 
“se apenas soubesses o número de almas das quais Me aproximei, sem 
necessariamente usarem hábito religioso ou serem-Me devotas, e as fiz 
santas!” (AVVD-24 de janeiro de 1988) 
 
“formei-te com ternura e amor; guiei-te com amor, alimentei-te com amor, 
trabalhei suavemente contigo;” (AVVD-30 de março de 1988) 
 
“tenho-te mostrado e estou mostrando-te no que Minha criação se 
transformou; compreende que, por estares unida a Mim, és arrastada 
junto Comigo;” (AVVD-20 de abril de 1988) 
 
“curada e ressuscitada por Mim, permanece pequena para que possas 
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penetrar mais profundamente em Meu Coração;” (AVVD-01 de maio de 1988) 
 
“atrairei Meus anjos para o interior de Meu Coração, a fim de que vejam 
e sintam Minhas Chagas; eles sentirão as Chagas de seu Deus e, quando 
As sentirem, suas vozes se elevarão tão alto que Meu inimigo tremerá e 
os próprios fundamentos da Terra estremecerão; quando virem o estado 
do Meu Coração dilacerado, eles sentirão em seu próprio coração uma 
chama de amor por Mim, seu Deus; esses anjos, treinados por tua Santa 
Mãe, preparados com amor, essa é a legião preparada por tua Santa Mãe 
para defender Nossa Igreja; esses anjos são para retribuir o mal com o 
amor;” (AVVD-07 de junho de 1988) 
 
“quero que Me sintas; sente os desejos de Meu Coração; Minha sede de 
amor, Meu desejo de manter-te perto de Mim; Meu amor ciumento por 
toda a humanidade;” (AVVD-07 de agosto de 1988) 
 
“Meu Sagrado Coração trabalha com esforço, cheio de espinhos, busco 
alívio e conforto naqueles que Me amam...” (AVVD-15 de agosto de 1988) 
 
“lembra-te de que Eu sou Espírito, e de que tudo o que tenho, compartilho 
com teu espírito; tu e Eu somos um, ligados em união de Amor, unidos 
um ao outro no Amor; Eu sou teu Deus e tu, Minha pequenina; Eu sou 
Criador e tu, Minha criatura; ...não tinhas mérito algum, no entanto, por 
grande compaixão, Eu te ressuscitei; agora sabes o que significa 
Verdadeira Vida em Deus; Eu Sou a Vida;” (AVVD-24 de setembro de 1988) 
 
“permanece Minha vítima, bem-amada vítima, a quem Meu Pai 
favoreceu para partilhar Comigo Minha Cruz de Paz e Amor; tuas 
tribulações como vítima não serão leves, neste mundo; percebe que não 
mais pertences a esse mundo, e esse é o motivo porque o mundo te 
reprovará, por não seres como eles; esquecendo-se de como seus corpos 
se transformarão em cinzas, eles te ridicularizarão; guarda-te, pois, do 
murmúrio inútil;1 tudo o que te peço é partilhares, partilhares por amor 
com Amor; o Cálice do Amor tem gosto amargo, muito amargo; não 
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poderias partilhá-Lo Comigo?” (AVVD-26 de março de 1989) 
[1] Sb 11. 

 
“não Me resistas! alguma vez resisti em ouvir tuas súplicas da Terra? 
asseguro-te, nada será em vão;” (AVVD-26 de março de 1989) 
 
“elevo as almas pequeninas para formá-las e para que se assemelhem a 
pequenas imagens de Minha Paixão; feliz de ti, que  Me ofereceste teu 
coração e tua alma para que Eu, com Minhas Mãos Divinas, 
transformasse em um outro crucifixo;” (AVVD-11 de abril de 1989) 
 
“preciso de almas vítimas…” (AVVD-15 de julho de 1989) 
 
“sê uma Comigo, que sou a Suprema Vítima do Amor;” (AVVD-15 de julho de 

1989) 
 
“...permite-Me compartilhar Minhas tristezas contigo;” (AVVD-17 de julho de 

1989) 
 
“venho a ti para mostrar-te Minhas Chagas e, como um amigo, contar-te 
Minhas tristezas; mostro-te as Chagas de Meu Sagrado Coração;” (AVVD-17 

de julho de 1989) 
 
“reza e repara; repara pelos pecados e pela iniquidade desta era; preciso 
de almas vítimas;” (AVVD-04 de agosto de 1989) 
 
“Minha Cruz é preciosa, levanta Minha Cruz; mais tarde voltarei para 
aliviar teus ombros; ...delicio-Me nas almas que estão sempre disponíveis 
para Mim; jamais Me negues qualquer coisa; está sempre pronta e 
disponível para Mim, teu Deus;” (AVVD-05 de setembro de 1989) 
 
“permite-Me fazer uso de ti como desejo; amo-te, e, em virtude do Amor 
que te tenho, deixo-te beber de Meu amargo Cálice; quanto maior Meu 
amor por ti, tanto mais te permitirei beber; também Eu, como teu Esposo, 
ofereço-te a mais preciosa de Minhas joias: não te confiei Minha Cruz, 
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Meus Cravos e Minha Coroa de Espinhos? vês como te amo? Meus 
Caminhos não são os teus, purifico tua alma, conduzo-te à perfeição e à 
estrada da santificação; ...permite-Me adornar-te com Minhas joias, 
permite-Me mostrar-te Minha Paixão; ...deixa-Me livre para fazer o que é 
melhor para tua alma e lembra-te, embora não compreendas 
completamente Minhas Obras e Minhas Vias, lembra-te de que Jesus 
significa Salvador;” (AVVD-13 de setembro de 1989) 
 
“agora teus lábios deveriam apenas expressar santidade e retidão; e, por 
amor a Mim...” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“Eu, vosso Esposo, compartilharei tudo que tenho convosco; tenho aqui 
Comigo para adornar-vos, se quiserdes, Minhas mais Preciosas Joias, 
Minha Cruz, Meus Cravos e Minha Coroa de Espinhos; estou pronto para 
partilhá-La convosco; estais dispostos a partilhardes Comigo Minha Cruz 
de Paz, Amor e Justiça?” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“Eu te darei Minha Força e a vontade de perseverar, pois Meus ombros 
estão cansados de carregar Minha Cruz, e preciso de almas vítimas de 
Meu Amor dispostas a descansar-Me e a partilhar Minha Cruz Comigo;” 
(AVVD-24 de setembro de 1989) 
 
“preciso compartilhar Meus sofrimentos com almas generosas; ... o 
Caminho para Mim é estreito e difícil, e exigirá de ti muito mais sacrifícios 
do que aqueles que agora Me ofereces, mas Eu te ajudarei a prosseguires; 
não tenhas medo como acontece algumas vezes; conduzo-te à 
santificação; estou todo o tempo diante ti, portanto não Me resistas;” 
(AVVD-24 de setembro de 1989) 
 
“deixa de te interrogares todo o tempo, não sou o Senhor dos Senhores? 
Jamais duvides de Minhas Obras, conheço tua capacidade; portanto 
ama-Me sem limite, imolando-te voluntariamente pelos outros; 
permanece fiel a Mim; Meu Espírito está sobre ti e sempre te guiará;” 
(AVVD-28 de setembro de 1989) 
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“teu Rei cobriu tua nudez com Seu Amor e Sua Paz e, com Sua Ternura, 
adornou-te majestosamente com Suas mais preciosas Joias; não adornei 
tua cabeça com Minha Coroa de Espinhos? não te confiei Meus Cravos? 
não estamos compartilhando Minha Cruz como nossa cama matrimonial? 
Não te revelei Minha Beleza? fiz de ti Minha Esposa;” (AVVD-28 de setembro de 

1989) 
 
“confiei-te Minha Joia mais Preciosa; conserva-A, abraça--A e aperta-A 
fortemente; Minha Cruz de Paz e de Amor será o doce tormento de tua 
alma; tua ânsia em partilhar Minha Cruz deveria ser uma chama ardente 
em ti, assim como é em Mim, tua sede por Minha Cruz deveria aumentar 
assim como a Minha; agora já deves ter percebido como demonstro Meu 
Amor; sim, permitindo-te sofrer; ...transformei tua aridez, numa fonte 
abundante; tua hostilidade para Comigo, em ternura; tua apatia, em 
fervor para com Minha Cruz; tua letargia, em nostalgia por tua Casa e por 
teu Pai;” (AVVD-28 de setembro de 1989) 
 
“carrega Minha Cruz por um momento e, agora, deixa-Me repousar;” 
(AVVD-30 de setembro de 1989) 
 
“tenho Chagas que fazem a Justiça de Meu Pai inflamar-Se por todos os 
crimes desta geração; quando Ele vê como tratam Minha Expiação e 
como Meu Corpo é machucado, flagelado e dilacerado, Sua ânsia em 
dispersar as nações, reduzindo-as a um monte de poeira, é grande; até 
mesmo Meus anjos tremem diante do que pode acontecer com toda a 
Terra; Meu Abba acalma-Se somente por causa das poucas almas que se 
imolam e Me amam; ...Minhas dores são grandes; ...aperfeiçoo e purifico 
almas generosas, almas dispostas a reparar e a expiar pelos outros; 
preciso de almas vítimas que se tornem almas vítimas de Amor, vítimas 
de Minha Paixão, vítimas que morram para si próprias, vítimas dispostas 
a compartilhar Minha Cruz; preciso de almas generosas, dispostas a 
serem formadas por Minha Própria Mão em crucifixos vivos; de que outra 
forma Eu impediria a Mão de Meu Pai de vos abater?” (AVVD-09 de outubro de 

1989) 
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“permanece pequena para que Meu Poder ocupe cada pedaço teu; morre 
diariamente para ti “mesma” e sê nada, para que Eu possa ser tudo; ...e 
fazer uso de ti quando quiser;” (AVVD-23 de outubro de 1989) 

 
“faço uso daquilo que Me ofereceste, ...não faço uso de tua vontade a 
não ser que, a Mim, tu A ofereças;” (AVVD-26 de outubro de 1989) 
 
“Meu Amor te oferece Seu Dom: Minha Paixão; Minha Paixão; sofre-A e 
agrada o Pai, como Eu O agradei; amo-te apaixonadamente e esta é 
Minha Maneira de mostrar Meu Amor às almas; permite-Me ser teu guia, 
conduzindo-te pelo Caminho de Minha Paixão; Eu ensino as almas a 
suportarem-Na sem reclamar e, a cada uma, dou conforme sua 
capacidade; ...aprende: para alcançar a perfeição, só há um caminho, o 
Caminho de Minha Paixão, e esse é Minha Cruz; suporta-A com amor, 
suporta-A com paciência, abraça Minha Cruz;... logo tudo estará 
terminado e estarás perto de Mim; ...permanece perto de Mim, desposada 
Comigo; compreende o que te ofereci; Eu te ofereci Meu Coração e Meu 
Amor; desposada Comigo, ofereço--te tudo o que tenho; ofereço-te Meu 
Cálice, de vez em quando; ofereço-te Meu Pão para manter-te viva e 
ofereço-te Meu Perfume para lembrar-te de Minha Presença constante; 
...Eu e tu permaneceremos unidos por toda a eternidade;” (AVVD-30 de outubro 

de 1989) 
 
“Eu ensino com amor; Eu te ensinei com Sabedoria, te elevei e te formei; 
permanece em Minha complacência e em Minha disciplina; tudo virá de 
Mim, permanece inabalável em Meus Ensinamentos;” (AVVD-31 de outubro de 

1989) 
 
“cada alma que Me ama repara por seus pecados passados; o amor e o 
arrependimento, que recebo dessas almas, consolam Meu Coração Ferido 
e aplacam a Justiça de Meu Pai e O abrandam, pois Ele vê vossos 
esforços e leva realmente em consideração todas vossas boas intenções; 
não sois muitos, mas mesmo por esses poucos, a Mão de Meu Pai Se 
abranda; tem fé, reza e acredita no que pedes;” (AVVD-06 de novembro de 1989) 
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“criei-te para Me descansares, criei-te para partilhares Comigo tudo o que 
tenho;” (AVVD-23 de novembro de 1989) 
 
“lembra-te de que te formei para te tornares outro pequeno crucifixo para 
Minha Glória; cada pequeno crucifixo torna-se uma coluna de luz, 
diminuindo, assim, a escuridão que vos cerca;” (AVVD-23 de novembro de 1989) 
 
“toma Minha Cruz, abraça Minha Cruz; Minha Cruz é tua Vida;” (AVVD-27 

de novembro de 1989) 

 
“Eu, o Senhor, preciso de almas generosas dispostas a imolarem-se pelos 
outros e tornarem-se pequenos crucifixos; todos esses sacrifícios não 
serão em vão;” (AVVD-23 de dezembro de 1989) 
 
“tende coragem todos vós que vos imolais pelos outros, estou perto de 
vós para consolar-vos;” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“bem-amados, a vós a quem Minha Alma ama, em verdade vos digo que 
desejo orações vindas do coração; desejo que rezeis por todos os bispos 
e padres, desejo que escuteis todos os ensinamentos daqueles que Me 
representam; desejo que jejueis e façais penitência; desejo que recebais 
Minha Santa Eucaristia tão frequentemente quanto puderdes; desejo que 
vos confesseis ao menos uma vez por mês; desejo que leiais diariamente 
uma passagem das Escrituras; desejo que repareis pelos outros, 
sacrificando-vos; desejo que rezeis o Terço e, se possível, os três 
Mistérios; Meu objetivo é trazer-vos de volta à divindade e fazer-vos viver 
santamente, pois Eu sou Santo;” (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“esses são Meus Princípios; desejo diariamente vosso abandono; Eu sou 
a Fonte do Amor e podeis tirar de Meu Coração e dar esse Amor a outros;” 
(AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“depois, quero que aprendais a adorar-Me e a lembrar constantemente 
de Minha Presença; Minha Presença é também um Mistério; deveis 
sempre vos lembrar de que NUNCA estais sozinhos, Eu estou sempre 
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convosco; alcançai a perfeição... deixai esta terra seca prosperar... não 
vos peço coisas desconhecidas, nem além de vossa capacidade; peço-
vos apenas tudo o que é santo, e tudo o que Eu tenho é Santo; portanto, 
vinde comer Minha Carne e beber Meu Sangue, pois jamais Me  afastarei 
daquele que vier a Mim; Eu sou o Pão da Vida; rezai para que o maligno 
não vos engane; não deixeis que Meus Olhos Se turvem de tristeza; 
proclamai Meu amor no telhado de vossas casas; proclamai que Meu 
Amor é mais delicioso que o vinho; Eu vos recordarei que todos tendes 
um Pai  no Céu que vos ama infinitamente, e que Seu Amor é como mirra 
derramando-se Dele para vos ungir e vos abençoar, Seu  Nome é Amor; 
...o Amor vos ama e está convosco cada dia;” (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“fazei conforme o Senhor vos pede para fazer; rezai pelos outros Meus 
filhos e filhas que estão longe de Nós, rezai pela sua  conversão; buscai 
sempre o que é santo; sede como girassóis que buscam e se voltam na 
direção do sol seguindo a Luz; considerai o que o Senhor vos oferece e  
louvai Seu Santo Nome; aproximai-vos todos que O desejais perto de vós, 
e saciai-vos de Seus Frutos; Deus é vosso Criador e Ele pode ser vosso 
Educador também; não deixeis de rezar quando tudo vai bem para vós, 
rezai mesmo em vossa alegria; vinde e louvai-O, vinde e exaltai-O; Deus 
é vosso Guardião também, dependei Dele e jamais Ele vos faltará, pois 
Sua Luz é vosso Guia nas trevas; observai Seus Mandamentos, bem-
amados, sede dóceis nas Mãos de vosso Pai; sede ardorosos em tomar a 
Sabedoria como vossa Educadora e Guia, crescei na Sabedoria, crescei 
no Espírito do Senhor para que possais estar em paz e em perfeita união 
com o Senhor; um conselho a mais para hoje: segui o caminho da Fé, 
observando a Lei; por favor, vivei Nossas Mensagens, meditai sobre 
Nossas Mensagens; percebei que grande alegria Jesus e Eu sentimos, ao 
ensinar-vos; mas Nossa alegria atingirá sua plenitude no dia em que 
vencerdes completamente vossa letargia e vos abandonardes 
inteiramente a Deus, confiando Nele;” [Maria] (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“lembrai-vos de Nossa Santa Presença, não Nos deixeis para trás... rezai, 
Meus filhos bem-amados; enchei vossos dias com a Presença do Amor;” 
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[Maria] (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“Eu te moldarei em um pequeno crucifixo; Meu Corpo está coberto com 
marcas impiedosas dadas a Mim por aqueles a quem mais amo; 
partilharás essas marcas de Meu Corpo? ...o Amor que tenho por ti é 
incomensurável;” (AVVD-05 de março de 1990) 
 
“Se Me permitirdes entrar em vosso coração, Eu vos farei ver Minhas 
Chagas, dadas a Mim na casa de Meus melhores amigos; ficareis 
aterrorizados por sua profundidade e admirados pela numerosas marcas 
selvagemente infligidas em Meu Corpo; as Chagas de Meu Corpo são tais 
que Me deixaram mutilado em sua batalha;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“não te pouparei do sofrimento, assim como o Pai não Me poupou de 
sofrer; quero que sejas um crucifixo vivo, uma memória de Mim;” (AVVD-

23 de maio de 1990) 
 
“tenho sede de almas, tenho sede de vossa santidade, tenho sede de 
vossa reconciliação; tenho sede, Meus queridos filhos, de tudo isso que 
Eu sou e de Meu reflexo; tenho sede de devolver vossa divindade; tenho 
sede de um retorno ao amor;” (AVVD-5 - 29 de agosto de 1990) 
 
“tenho sede de renovar vossa fonte original e a aliança em Meu Santo 
Nome; vossa fonte original, que brota de Meu Sublime Amor;” (AVVD-5 - 29 

de agosto de 1990) 
 
“mantende-vos puros e aprendei a vos apagar, para que Meu Espírito 
sopre em vós;” (AVVD-17 de agosto de 1990) 
 
“criei-te para seres a vítima de Meu Coração; amo-te apaixonadamente; 
aceita Meu Amor, aceita Meu Conhecimento, aceita as provações com 
paciência e não as olhe com desprezo; Eu aceitei Minha Cruz com grande 
Amor, com obediência e bebi Meu Cálice até sua última gota, por Amor 
e para agradar a Meu Pai no Céu;” (AVVD-20 de setembro de 1990) 
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“Eu te farei zelosa para Comigo, teu Deus, e leal aos Meus 
Mandamentos;” (AVVD-01 de outubro de 1990) 
 
“vem apoiar tua cabeça em Meu Coração; não és apenas Minha tabua de 
escrever, alma; és também Minha esposa bem-amada, a quem Meu 
Coração ama e para quem deseja cantar; Minha Voz é doce e Meu 
Coração, uma Fornalha Ardente de Amor e Minha Fragrância, atraente e 
delicada;” (AVVD-01 de outubro de 1990) 
 
“tirei-te do abismo para dar-te um lugar junto às Minhas Almas prediletas 
de Meu Coração; desposei-te para partilhar Minha Cruz como nosso leito 
matrimonial e, daí para frente, fazer-te Minha pela eternidade;” (AVVD-01 de 

outubro de 1990) 
 
“...reza e expia pelos teus irmãos; preciso de almas vítimas; preciso de 
almas generosas para retribuir o mal com amor, para retribuir o mal com 
autossacrifício; portanto, oferecei-Me vossa vontade e Eu farei de vós 
Meus instrumentos de Paz e amor; Eu farei de vós Meus instrumentos de 
Reconciliação e Unidade;” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“vem beber da torrente do Meu Coração e terás sede de mais;” (AVVD-22 de 

outubro de 1990) 
 
“toma Meu Cálice e bebe Dele, e se te sentires desmaiar por causa de 
Sua amargura vem e apoia-te em Mim, vem e repousa em Mim; ...Minha 
propriedade, Eu, teu Rei, tenho-te cativa de Meu Amor; Eu te guardarei 
como uma sentinela guarda um portão; dei-te o dom de Meu Amor, 
desposando-te, portanto, Eu Me certificarei de que nenhum intruso 
trespasse Minha propriedade; Minha propriedade, agora, que 
transformei-te em um jardim onde posso ir, e repousar;” (AVVD-23 de outubro 

de 1990) 
 
“...lembra-te, Eu sou teu Rei, portanto dá a teu Rei o amor que Ele 
merece!” (AVVD-23 de novembro de 1990) 
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“não tens majestade nem beleza, a não ser que reflitas Minha Divina 
Majestade e Beleza através da pureza de tua alma, e isso, Minha filha, 
pode manifestar-se somente se Me imitares; imitar-Me está dentro de teu 
poder;” (AVVD-27 de novembro de 1990) 
 
“tu Me pertences e, por essa razão, deves refletir Minha Divina Imagem; 
... Eu te encherei como um turíbulo de incenso para que teu amor alcance 
o céu como uma coluna de fumaça perfumada;” (AVVD-04 de dezembro de 1990) 
 
“peço, aos Meus féis, orações pela salvação das almas;” (AVVD-06 de janeiro 

de 1991) 
 
“- bem-aventuradas as almas generosas que compartilham Meu Cálice; 
elas serão herdeiras de Minha Salvação;” (AVVD-14 de abril de 1991) 
 
“- bem-aventurados aqueles que Me desposam; essa mesma alegria que 
sinto como Esposo, eles também sentirão no dia em que Me encontrarem 
face a face;” (AVVD-14 de abril de 1991) 
 
“Meu Cálice é amargo, mas ainda queres compartilhá-Lo Comigo? ... sê 
dócil para que Eu possa formar-te em uma cópia de Meu crucifixo; 
permanece limitada, para que Meu Poder seja visto em ti; torna-te um 
modelo de Mim, sendo dócil, paciente, pura, obediente, humilde, fiel e 
em constante oração, assim como Eu era com o Pai; não durmas nunca;” 
(AVVD-20 de abril de 1991) 
 
“honra-Me, teu Senhor, permanecendo devota e leal a Mim, a Mim que 
sou teu Recompensador;” (AVVD-23 de maio de 1991) 
 
 
“dei-te Meus Cravos e Minha Coroa de Espinhos para mostrar Minha 
proximidade a ti; tornei-Me teu Esposo, fazendo-te  Minha noiva, a fim 
de partilhar Minha Cruz como nosso leito matrimonial; Minha Paixão Se 
apoderará de ti para  transformar-te em uma cópia de Mim, teu Esposo; 
Eu sou teu Confortador nos dias de tristeza; fui Eu que te escolhi, e não 
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tu, a Mim, para mostrar-te Riquezas Minhas inesgotáveis;” (AVVD-25 de maio 

de 1991) 
 

(Vassula pergunta: “Senhor, o que quereis que Vos faça?”) 
“traze Meu povo de volta para a verdadeira Fé, baseada no amor; reza 
para que Minha Igreja seja una, isenta de todos os males; expia, filha, 
expia pelos pecados e iniquidades do mundo, que tanto ofendem Meu 
Sagrado Coração... ... toma Meu Coração e consola-O, amando-Me;” 
(AVVD-25 de maio de 1991) 
 
“reza para que Meu Reino na Terra seja como no Céu;” (AVVD-01 de junho de 

1991) 
 
“sede um vaso de luz para os outros que caminham como vasos 
manchados, incapazes de distinguir sua mão esquerda da direita e trazei-
os a Mim; ... a raça humana entristece-Me até a morte, e Meu Coração 
Se dilacera ao ver tanta iniquidade e pecado no mundo; vós, vós ouvistes 
Meus lamentos, porque Eu Me aproximei de vós; ... Eu vos fiz voltar para 
Mim, pela Minha Misericórdia e, agora, permiti-Me fazer uso de todos 
vós, jovens e velhos, para Meu Plano divino; rezai e pedi Minha 
orientação; vós sois preciosos para Mim; rezai sem cessar, pois será este 
o vosso alimento;” (AVVD-24 de julho de 1991) 
 
“pede sempre e te será dado; reza frequentemente, ardentemente; e, 
enquanto o pecador ainda continua com sua maldade e sem remorso, tu 
continuarás a sacrificar-te, a amar e a rezar por aqueles que Me voltaram 
suas costas;” (AVVD-27 de julho de 1991) 
 
“Eu te levantei para estares Comigo e Me seguires;” (AVVD-30 de julho de 1991) 
 
“deixa que teus pensamentos se fixem em Mim; estavas morta porque 
não Me conhecias, mas a Palavra chegou ao teu ouvido e, com uma 
bênção, te levantou e, com o Sopro de Seu Espírito Santo, te reviveu e 
abriu teus olhos, depois, com um Beijo de Sua Boca, fez-te Sua Esposa; 
- Eu salvarei todos vós deste modo –“ (AVVD-30 de julho de 1991) 
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“não tenhas medo quando venho a ti com Minha Cruz, Minha Coroa de 
Espinhos e Meus Cravos para oferecê-Los a ti, porque essas Joias 
inestimáveis que te ofereço são as mesmas que Eu abracei ardentemente 
com amor; elas são os Instrumentos de tua Redenção;” (AVVD-30 de julho de 

1991) 
 
“Nós estamos unidos em um único corpo, então... Eu te abraço e Me 
aposso inteiramente de ti, porque és Minha propriedade e Eu prendo teu 
espírito; como um caroço envolvido pela poupa de seu fruto, Eu, também, 
de um modo semelhante, te envolvo; teu espírito incorporado em Meu 
Espirito, em Mim, teu Cristo; ama-Me, adora-Me e reza; Eu sou 
inseparável de ti;” (AVVD-02 de agosto de 1991) 
 
“vós que sois Minha semente, vinde a Mim, vosso Abba e consolai-Me; 
Eu-Estou-cansado e vós sois apenas um resto que pode consolar-Me; vós 
sois os menores do rebanho e Meus Olhos estão sobre vós:” (AVVD-13 de 

agosto de 1991) 
 
“deixa teu coração ser Meu Céu;” (AVVD-13 de agosto de 1991) 
 
“...a Minha aflição ao ver Meus filhos recusarem Meu Amor, Minha Paz 
e Minhas Graças revolve Meu Coração dentro de Mim; preciso de almas 
para Me consolar; preciso de almas generosas para aplacar Minha cólera 
ardente; sede Meu alívio, sede Meu Céu;” (AVVD-01 de maio de 1992) 
 
“Preciso de almas generosas; … preciso de almas vítimas; existe, entre 
vós, alguma alma sensível? quem, dentre vós, é mais forte que a Morte?” 
(AVVD-10 de junho de 1992) 
 
“Meu Cálice é amargo, contudo, foi por Amor que te convidei a 
compartilhá-Lo Comigo;” (AVVD-14 de julho de 1992) 
 
“Eu te ofereci uma mesa farta; Eu te ofereci Minha Casa, Meu Coração e 
a Mim Mesmo; Eu te ofereci viveres Comigo, em Minha Luz; Eu te ofereci, 
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na Palma de Minha Mão, Meu Maná Celeste; Eu te ofereci, enquanto 
atravessavas esse deserto, um pedaço de Meu Manto; para te conservar 
viva, Eu te ofereci comeres Meu Corpo e beberes Meu Sangue; habituei 
teu passos a andar nos Meus Passos; estabeleci Meus favores e as 
Riquezas de Meu Sagrado Coração em ti; contive legiões de demônios 
que estavam prontos para te despedaçar; como um Guerreiro, lutei e 
defendi tua causa contra o Enganador; derramei Minhas bênçãos sobre ti 
e sobre tua casa; ...pressionei, muito amorosamente, teus lábios contra 
Minhas Chagas e compartilhei Meu Cálice contigo; e como um Esposo 
que oferece sua cama matrimonial, Eu te ofereci Minha Cruz, Minha 
Coroa de Espinhos e Meus Cravos para te santificar; o que mais poderia 
ter feito, que não fiz? ... Eu te cortejei, ...com toda Minha Alma e, com 
toda Minha Alma pretendo conservar- -te para sempre Minha; no entanto, 
a partir de agora, pede muito mais do que antes; se não corresponderes 
às exigências de Meu Sagrado Coração, terás de enfrentar duplamente 
tuas cruzes; lembra-te de que deves a Mim tua vida e tua salvação;” (AVVD-

27 de julho de 1992) 
 
“Eu Próprio arranquei teus pecados pela raiz e, em seu lugar, no espaço 
que Me deste, plantei Minhas graças em ti; embora tua alma saltasse 
como se estivesse no fogo, continuei Meu rumo em tua alma e destruí 
todos os rivais que habitavam em ti; no Meu Amor Ciumento, substituí 
aqueles rivais por abundantes frutos e, daí por diante, tornei-Me teu 
companheiro de mesa, tua delícia!” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“permite à tua alma estender-se e tocar-Me; o que sentiste? o que a ponta 
de teus dedos sentiram, em volta de Meu Coração? pétalas de rosas? não? 
então, o que sentiram? diferentes aromas de flores escolhidas? oh! não! 
aqueles que recebem ramalhetes de flores são amados; então, o que 
sentiram tuas mãos? espinhos? sim, e muito mais que uma coroa de 
espinhos: sentistes a lâmina da lança...” (AVVD-21 de outubro de 1992) 
 
“ser o sacrifício Daquele que tira vossos pecados, é um privilégio;” (AVVD-

06 de janeiro de 1993) 
 



49 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“as dificuldades que carregas em tuas costas são dadas a ti para reparares 
por todo o bem que não recebo desta geração; necessito de almas vítimas 
que façam reparações...” (AVVD-07 de abril de 1994) 
 
“os cativos do Inimigo lhe serão arrebatados toda vez que beberes de Meu 
Cálice;” (AVVD-19 de abril de 1994) 
 
“satisfaze a sede de teu Pai por Seus filhos, oferecendo-te lealmente em 
sacrifício;” (AVVD-19 de junho de 1994) 
 
“Minha sede pelas almas miseráveis é grande!” (AVVD-26 de junho de 1994) 
 
“Meu Plano é salvar todos vós, mas preciso de generosidade para reparar 
a culpa desta geração; Minha tristeza é grande ao observá-los indo para 
o fogo preparado por Meu Inimigo;” (AVVD-18 de março de 1995) 
 
“- que Eu permaneça o mais querido para ti do que qualquer outro ou 
qualquer coisa que exista nesta Terra para que, através deste ato de 
resignação, Eu ignore a maldade dos homens, a fim de que eles possam 
arrepender-se;1” (AVVD-18 de janeiro de 2002) 
[1] Através do ato de resignação a Misericórdia de Deus cai sobre os homens, atraindo-os ao 
arrependimento. 

 

8.  ALTAR 

 
“altar! continua retirando de Mim e mantém Minha Chama em ti 
ardentemente abrasada;” (AVVD-10 de maio de 1987) 
 

“não tenhas medo de Mim; Eu sou Amor e gosto muito de ti; jamais 
pedirei qualquer coisa que possa ferir-te; Eu sou Amor e Mestre do Amor; 
...apesar de tuas incessantes dúvidas e falhas, Eu te escolhi para seres 
Meu altar; já que conheço tua incapacidade de extraíres de Minha 
Chama, Eu Próprio derramarei em ti Meus ardentes desejos,  mantendo 
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assim Minha Chama abrasada;” (AVVD-23 de maio de 1987) 

 
“altar, Minha Chama deve permanecer acesa para sempre; aniquila-te em 
Mim;” (AVVD-25 de maio de 1987) 
 
“Eu te pedirei frequentemente que te arrependas, apontarei teus pecados, 
quero-te pura;” (AVVD-08 de julho de 1987) 
 
“Eu quero Meu altar puro;” (AVVD-22 de julho de 1987) 

 
“altar, vive por Mim, reabastece tua chama na Minha, altar! jamais te 
esqueças do quanto Eu te amo; permanece abrasada, incendeia 
corações, sacia Minha sede;” (AVVD-26 de setembro de 1987) 
 
“altar! derramarei em ti Minha Chama, inflamando-te com Amor;” (AVVD-
19 de dezembro de 1987) 
 
“deixa Meu Dedo ficar em teu coração para manter aceso Meu Altar;” 
(AVVD-16 de maio de 1988) 
  
“permite-Me fazer uso de ti diariamente, permite-Me infundir-te com 
Meus Ardentes Desejos; quero Meu altar constantemente inflamado por 
Mim, teu Deus;” (AVVD-24 de setembro de 1989) 
 
“vem, Meu incenso, e agrada-Me não Me recusando nada;” (AVVD-04 de 
dezembro de 1989) 
 
“tu, a quem elevei do pó para moldar e transformar em um altar vivo para 
Mim, o Altíssimo; és um de Meus altares, que Eu coloco em diferentes 
cantos do globo e nos quais derramo Meus ardentes desejos de Minha 
Ardente Chama de Amor;” (AVVD-18 de dezembro de 1989) 
 
“Meus pequenos altares, vós que fazeis Minha Alegria, coragem, não 
tenhais medo;” (AVVD-18 de dezembro de 1989) 
 
“és Meu altar e Eu quero Meu altar puro; quero encher-te com Minha 
chama ardente: Meu Fogo, Meu Espírito Santo;” (AVVD-24 de abril de 1990) 
 
“suscito em cada canto da Terra novos altares para santificar vossas terras 
e santificar todos vós; é pela Graça que pretendo ressuscitar-vos e fazer-
vos altares vivos transmitindo Minha Chama, pois dentro de vós estará 
vivendo Meu Espírito de Santidade, um Espírito único, sutil, sem mancha 
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e Puro; então, Eu vos enviarei por toda a Terra e vossa mensagem será 
proclamar Meu Amor Infinito...” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“Eu, o Senhor, estou construindo altares de incenso, sobre altares que 
deveriam existir, mas estão devastados, porque não havia ninguém para 
cuidar deles ou para iluminá-los;” (AVVD-27 de julho de 1990) 
 
“restaurarei Meus altares e reconstruirei Minhas cidades;” (AVVD-08 de 
fevereiro de 1995) 
 
“...do Nada posso fazer um Altar no qual todos Meus Tesouros podem 
ser depositados...” (AVVD-27 de fevereiro de 1995) 

 
 

9.  AMAR A DEUS 

“tudo que te peço é amor; ama-Me e sê fel a Mim; de ti quero fidelidade; 
desejo cada gota de amor que tiveres em teu coração para encher Meu 
Coração; tenho sede de amor, porque Eu sou o Mestre do Amor; ...tudo 
o que te peço é que Me ames; quando amas alguém, não ardes com 
desejo de estar com ele, a cada segundo de tua vida?” (AVVD-30 de janeiro de 

1987) 
 
“então, nada mais natural do que te dares inteiramente a Mim!” (AVVD-30 

de janeiro de 1987) 
 
“quero que Me ames sem restrição; Eu sou teu Santo Pai que te ama 
intimamente; aproxima-te de Mim e ama-Me intimamente; quero ser 
íntimo de ti; não tenhas medo, quero todo teu amor;” (AVVD-15 de fevereiro de 

1987) 
 
“Eu farei uso de teu amor para curar muitas almas prestes a ser engolidas 
nas chamas de Satanás; ...tudo o que tens de fazer é amar-Me 
fervorosamente;” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
 
“teu amor por Mim cura e salva muitas almas desgarradas e a caminho 
da perdição;” (AVVD-18 de fevereiro de 1987) 
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“desejaria que Me amasses; …ama-Me sem medida;” (AVVD-18 de fevereiro de 

1987) 
 
“deixa teu amor envolver Meu Coração...” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“glorifica-Me amando-Me;” (AVVD-26 de fevereiro de 1987) 
 
“tu Me amas?” (AVVD-02 de março de 1987) 
 
“ama-Me com toda tua alma e com toda tua mente para seres capaz de 
glorificar-Me... ...sofro também por causa de Meu Grande Amor por todos 
vós; sofro cruelmente por amor; sofro, ainda, quando não obtenho 
qualquer resposta ao Amor que tenho por vós;” (AVVD-06 de março de 1987) 
 
“ama-Me até o fim pois o final será doce e estarei contigo;” (AVVD-20 de março 

de 1987) 
 
“amai-Me castamente e honrai Minha Santa Eucaristia;” (AVVD-27 de março 

de 1987) 
 
“ama-Me ardentemente e repara pelos outros que Me ofendem;” (AVVD-01 

de maio de 1987) 
 
“o Amor vencerá o mal; ama-Me com toda tua alma e toda tua mente;” 

(AVVD-01 de maio de 1987) 
 
“ama-Me, ...com um amor ciumento também; 2” (AVVD-05 de maio de 1987) 
[2] A palavra rival significa tudo o que colocamos ANTES de Deus, a Quem devemos colocar em 
primeiro lugar. 

 
“o amor faz sofrer, o amor une, o amor oferece abundante fidelidade, o 
amor sacrifica-se sem restrição;” (AVVD-06 de maio de 1987) 
 
“não sabes que cada ato feito com amor equivale a dizer-Me “eu Vos 
amo”; tudo o que fizeres em tua vida, faze-o para Mim; ...adorna-Me com 
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guirlandas de amor; deixa que cada uma de tuas pétalas substitua um 
espinho de Minha Coroa; quanto mais pétalas, menos espinhos Me 
trespassarão; ...ama-Me e cura Minhas Chagas; deixa que as lágrimas 
derramadas por Mim sejam um bálsamo refrescante para Minhas 
Chagas;” (AVVD-07 de maio de 1987) 
 
“ama-Me cegamente e deixa--Me fazer uso de ti como desejo;” (AVVD-09 de 

maio de 1987) 
 
“amo-te, ama a teu Senhor também;” (AVVD-09 de maio de 1987) 
 
“ama-Me ardentemente;” (AVVD-13 de maio de 1987) 
 
“Eu quero amor, amor, amor; Meu Corpo dói por falta de amor, Meus 
Lábios estão ressequidos por sede de amor;” (AVVD-19 de maio de 1987) 
 
“amo-te; ama-Me e apenas a Mim; Eu não quero rivais, adora-Me, pois 
Eu sou teu Deus; ...atender a teu Deus é servi-Lo; serve-Me;” (AVVD-19 de 

maio de 1987) 
 
“tenho sede de teu amor; exijo mais amor de ti...” (AVVD-25 de maio de 1987) 
 
“Eu vos criei para que Me ameis, criei-vos por Amor, vossa alma tem sede 
de amor; mas quão poucos são aqueles que compreendem e aceitam 
essa graça;” (AVVD-26 de maio de 1987) 
 
“ama-Me apesar de tuas dúvidas;” (AVVD-29 de maio de 1987) 
 
“...glorifica-Me amando-Me;” (AVVD-29 de maio de 1987) 
 
“ensinei-te a amar-Me, teu Deus, como desejo que cada um Me ame;” 
(AVVD-10 de agosto de 1987) 
 
“honra-Me amando-Me ardentemente;” (AVVD-11 de setembro de 1987) 
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“ama-Me com toda tua alma...” (AVVD-08 de novembro de 1987) 
 
“...coroa-Me com teu amor ...tudo o que peço de ti é amor; cada virtude 
floresce no Amor; o Amor é a raiz de cada virtude; o Amor é como uma 
árvore frutífera que primeiro floresce, mais tarde, produz seus frutos; cada 
fruto é uma virtude;” (AVVD-13 de novembro de 1987) 
 
“o Amor não tem limites e desejo que tu também Me ames à loucura;” 
(AVVD-23 de novembro de 1987) 
 
“pretendo fazer-te amar-Me sem limites; ... sê fiel a Mim; amando-Me a 
Mim, teu Deus, com toda tua alma e todo teu coração, com toda tua 
mente e toda tua força;” (AVVD-23 de novembro de 1987) 
 
“Minhas Chagas serão curadas somente quando Minha criação voltar ao 
Amor...” (AVVD-23 de novembro de 1987) 
 
“se eles Me amarem, eles o farão;” (AVVD-02 de dezembro de 1987) 
 
“ama-Me, deseja-Me; sê Meu céu;” (AVVD-28 de dezembro de 1987) 
 
“tuas lágrimas, ...lágrimas de amor e de anseio por Mim são um bálsamo 
que alivia Minhas Chagas; ... teus  suspiros, noiva, soam como um 
milhão de palavras de amor para Mim;” (AVVD-03 de fevereiro de 1988) 
 
“amar-Me, glorifica-Me e purifica-te;” (AVVD-26 de março de 1988) 
 
“ama-Me e Minha sede será satisfeita! ama-Me e Minhas Chagas serão 
aliviadas! ama-Me e Meu Espírito exultará em ti! ama-Me e derrotarás 
Meus inimigos!” (AVVD-08 de abril de 1988) 
 
“tudo o que quero é Amor;” (AVVD-30 de abril de 1988) 
 
“vede vosso Soberano suplicando como um mendigo; mendigando por 
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amor; sede bons! Sede perfeitos! ...abraçai-Me, como Eu, o Senhor, vos 
abraço; não pequeis mais... conheço vossas fraquezas, vossas 
enfermidades; conheço vossa alma; vinde, vinde a Mim, dai-Me tudo e 
Eu vos embelezarei;” (AVVD-14 de julho de 1988) 
 
“acaricia-Me com teu amor; perfuma-Me com teu amor; consola-Me com 
teu amor; glorifica-Me, teu Senhor, com teu amor; ...cobre-Me com 
louvores, coroa-Me com coroas de Amor; perfuma-me com incenso, 
enfeita-Me com tuas palavras infantis de amor; bendize-Me, teu Senhor 
e adora-Me...” (AVVD-16 de julho de 1988) 
 
“eleva tua mente a Mim e a Mim somente; Eu sou o Primeiro e Único 
que conta; Eu Sou Tudo, Eu Sou o Eterno, o Alfa e o Ômega, Eu Sou 
Aquele-Que-Salva, teu Criador; Eu Sou o Santo dos Santos, Eu Sou o 
Espírito do Amor, portanto, vem a Mim;” (AVVD-16 de julho de 1988) 
 
“faze saltar o Meu Sagrado Coração de alegria! dá-Me teu amor, e mesmo 
que algumas vezes ele seja morno, Eu o aceitarei; dá-Me teu amor e Eu 
o aperfeiçoarei em Minha Divindade; ...não esperes ser perfeita para 
oferecer-Me teu amor, não esperes tornar-te santa para oferecer-Me teu 
amor; vem como és, com todos teus defeitos e, em Minha Pureza, 
transformarei teu amor em amor puro, refletindo-o do alto sobre ti; 
...embelezarei tudo que Me ofereceres, portanto vem a Mim como és, 
oferecendo-Me teu amor, esse amor que falta em tantos!” (AVVD-19 de agosto 

de 1988) 
 
“o Amor vem primeiro; Eu sou um Deus de Amor; lembras-te de como Eu 
te ensinei que o Amor é a Raiz? dei-te o exemplo de uma boa árvore 
produzindo bons frutos; essa árvore é A Árvore Perfeita, porque é a raiz 
do Amor; seus ramos são todas as virtudes e são todas boas; sem a Raiz 
do Amor, essa árvore não terá virtudes e, consequentemente, nenhum 
fruto; quando vires uma árvore que é infértil ou com frutos podres, saiba, 
...que sua raiz está minada pelos males mais vis que existem; ...digo-te, 
solenemente, que a Raiz de todas as virtudes é chamada de AMOR; Eu 
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sou Amor, Eu sou A Raiz que te alimenta, embelezando-te;” (AVVD-26 de 

agosto de 1988) 
 
“trata-Me como um Rei oferecendo-Me cada gota de amor que tens; criei-
te para Me amares; deixa que todo o amor que tens seja apenas para 
Mim;2” (AVVD-06 de setembro de 1988) 
[2] Aprendendo a amar a Deus, aprendemos a amar-nos uns aos outros 

 
“ama-Me, não tenhas medo de Mim; tem medo de Mim apenas se te 
rebelares contra Mim; ...a humanidade tem de compreender que o amor 
assimila os Poderes do Céu e é a Chave para a liberdade e para a vida;” 
(AVVD-18 de setembro de 1988) 
 
“Eu desejo amor, amor para apagar a injustiça, amor para reparar as 
feridas infligidas em Minha Igreja, amor para alimentar Meus cordeiros 
famintos, amor para retribuir o mal, amor para saciar Minha insaciável 
sede;” (AVVD-março de 1989) 
 
“desarmai o demônio com o amor, deixai o amor ser vossa arma...” (AVVD-

05 de abril de 1989) 
 
“vinde a Mim e amai-Me; que vosso amor extinga Minha Chama de 
Justiça...” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“o Amor é a Raiz da Árvore da Vida, portanto, que seja AMOR a sair de 
vosso coração; quando o Amor Se manifesta onde há o mal, o Amor apaga 
toda maldade, dissolvendo-a como o nevoeiro é dissolvido com os 
primeiros raios quentes do sol;” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“cada gota de amor conta, inumeráveis almas podem ser salvas por 
amor;” (AVVD-17 de julho de 1989) 
 
“reanima esta era morta com amor; podes aplacar Minha Justiça, 
amando-Me; glorifica-Me, amando-Me; lembra-te de como conduzo tua 
alma em direção à santidade;” (AVVD-04 de agosto de 1989) 
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“se conservares sempre teu amor por Mim, seguires Meus preceitos e 
guardares Meus Mandamentos, o Amor e a Fidelidade jamais te faltarão;” 
(AVVD-13 de agosto de 1989) 
 
“ama-Me como Eu te amo;” (AVVD-16 de agosto de 1989) 
 
“enfeita Minha Cruz com coroas de amor, enfeita Minha Cruz com cada 
gota de amor em ti;” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“vem, volta Meu Amor para Me amares; nunca te esqueças disso;” (AVVD-

28 de setembro de 1989) 
 
“deixa-Me saborear o amor que tens... ...tudo o que te peço é amor; Meu 
desejo é o de que Me dês cada gota de amor que tens em teu coração, e 
Eu, por Minha vez, continuarei a encher teu coração com o Meu;” (AVVD-

30 de setembro de 1989) 
 
“tudo o que te peço é amor, amor, amor;” (AVVD-23 de outubro de 1989) 
 
“ama-Me com todo teu coração, com toda tua alma e com toda tua mente, 
pois, assim fazendo, tu Me verás, teu Deus; ...dá-Me teu amor, não te 
dei o Meu? ... amo-te e criei-te para Me amares...” (AVVD-23 de novembro de 

1989) 
 
“vosso amor não deveria ser apenas palavras ou simples discurso, mas 
algo real e ativo; ...que o amor esteja sempre presente em todas as vossas 
ações;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“dize-Me que sou Aquele que mais amas;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“não precisas servir-te de palavras para dizer que Me amas; fala com teu 
coração...” (AVVD-17 de dezembro de 1989) 
 
“desejei que Me amasses, dando-Me repouso; pedi a cada um de vós 
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para Me amar de todo vosso coração, de toda vossa alma, de toda vossa 
mente; esta é Minha Lei, o maior e o primeiro Mandamento;” (AVVD-08 de 

janeiro de 1990) 
 
“age com amor, fala com amor, pensa com amor, de todos as maneiras 
sê Meu reflexo;” (AVVD-09 de janeiro de 1990) 
 
“deixai que esse amor que vos mostrei seja o emblema de Meus novos 
discípulos, para que possam reconhecer que vindes de Meu Redil e que 
sois filhos de Deus e em Deus;” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“ama-Me e Eu farei o resto;” (AVVD-15 de janeiro de 1990) 
 
“lembrai-vos de que a Raiz da Árvore da Vida é Amor;” (AVVD-12 de maio de 

1990) 
 
“desejo teu amor mesmo que seja pobre...” (AVVD-23 de maio de 1990) 
 
“Eu te farei uma pergunta, somente uma, dize-Me: tu Me amas com todo 
teu coração, com toda tua alma e com toda tua mente?” (AVVD-04 de julho de 

1990) 
 
“toda Minha Lei Se resume em um único mandamento: AMOR” (AVVD-05 - 

29 de agosto de 1990) 
 
“a Coroa de Meus Mandamentos é Amor; amar é viver conforme Meus 
Mandamentos;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“agrada-Me e dize-Me estas palavras: Jesus, ensinai-me a amar-Vos 
ternamente, concedei esta graça àqueles que não Vos amam e que não 
conhecem o Fogo Consumidor de Vosso Sagrado Coração; amém;” (AVVD-

05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“obedecer Minha Lei é amar-Me e qualquer um que viva no amor vive 
em Mim;” (AVVD-17 de agosto de 1990) 
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“tudo o que peço de ti é amor; este é Meu Tema; preciso de toda gota de 
amor em teu coração; quero todo o amor que tens para redimir aqueles 
que se dirigem para os fogos eternos;” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“não deixes de Me amar, de outro modo murcharás tão rapidamente como 
a erva e desaparecerás;” (AVVD-10 de dezembro de 1990) 
 
“dize-me que Me amas com todo teu coração, tua alma e tua mente; 
mostra-Me que teu amor é puro, ...mostra-Me que amas teu próximo 
como a ti mesma;” (AVVD-04 de fevereiro de 1991) 
 
“tudo o que te peço é Amor: ama-Me, adora-Me...” (AVVD-08 de março de 1991) 
 
“ama-Me, louva--Me e sê santa;” (AVVD-08 de março de 1991) 
 
“criei-te com um propósito: criei-te por Amor para que Me amasses;” 
(AVVD-20 de março de 1991) 
 
“amai-Me, adorai-Me, colocai-Me em primeiro lugar e sobre todas as 
coisas...” (AVVD-20 de março de 1991) 
 
“o que mais quero de ti é amor; quero que Me ames, ama-Me; louva-Me 
e sente Minha Presença; isso é o que te peço...” (AVVD-24 de março de 1991) 
 
“ama-Me, não tenhas medo de Mim; não Me negligencies; ama-Me, não 
te esqueças de Mim; isso é tudo o que te peço, alma;” (AVVD-24 de março de 

1991) 
 
“o Amor é a Raiz de Minha Lei e os outros mandamentos não podem 
subsistir se não houver Amor; criei-te para que Me glorifiques;” (AVVD-25 de 

abril de 1991) 
 
“fica enraizada em Mim e darás frutos; permanece em Mim e viverás;” 
(AVVD-02 de maio de 1991) 
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“Minha Boca está seca por falta de amor, tenho sede por falta de amor;” 
(AVVD-03 de maio de 1991) 
 
“dize-lhes o quanto Meu Coração dói por falta de amor;” (AVVD-03 de maio de 

1991) 
 
“...as Cinco Chagas em Meu Corpo estão abertas e Meu Manto está 
ensopado de Sangue; estou vestido de sacos e em trapos, por causa das 
iniquidade e dos pecados desta geração; Meus lábios estão mais secos 
que pergaminho, por falta de amor; falta amor; uma vez que esta geração 
acumula uma traição após a outra e Me conduz, incessantemente, de 
volta à Cruz para ser recrucificado;” (AVVD-08 de julho de 1991) 
 
“que teu amor seja um fogo inextinguível; Eu Sou um Fogo Inextinguível 
que consome almas;” (AVVD-08 de julho de 1991) 
 
“criei-vos por Amor para Me amar, Me consolar, Me louvar;” (AVVD-12 de 

agosto de 1991) 
 
“dei-vos Minha Lei, mas não basta dizer que conheceis Minha Lei, tendes 
de praticar Minha Lei; não basta dizer que acreditais que Eu Sou, desejo 
que Me ameis e Me adoreis; até mesmo os demônios acreditam que Eu 
Sou, mas eles não Me amam nem Me adoram; eles ouvem Minha Voz, 
mas não Me amam;” (AVVD-13 de agosto de 1991) 
 
“dá-Me amor sem limites; olho do Céu para todos vós, para ver se uma 
única pessoa Me procura sem interesse pessoal; ...deixai Meu Coração 
alegrar-se na pobreza, deixai que Me alegre num amor desinteressado; 
...não Me apareças de mãos vazias;” (AVVD-20 de abril de 1992) 
 
“quero-te zelosa; quero-te para Me amares; insuflarei em ti o fervor e 
algumas gotas de Meu ardente Amor para reavivar-te com Minha 
Chama;” (AVVD-17 de junho de 1992) 
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“umedecei Meus lábios ressequidos com vosso amor...” (AVVD-03 de julho de 

1992) 
 
“Meu Coração se consome de ansiedade por teu amor, geração, e queima 
como uma Fornalha ardente;” (AVVD-23 de agosto de 1992) 
 
“o Espírito, agora, vos pede que rezeis frequentemente esta oração: Jesus, 
nem a morte, nem a vida, nem Anjos, nem Principados, nem presente, 
nem futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer 
outra criatura, poderá jamais separar-me de Vós. Prometo permanecer-
Vos fiel, eis meu voto solene; ajudai-me a ser fiel a este voto para todo o 
sempre; amém;” (AVVD-17 de setembro de 1992) 
 
“Eu tenho sede de amor; ama-Me e consola este Coração tão desamado 
e completamente incompreendido!” (AVVD-06 de outubro de 1992) 
 
“ama-Me por aqueles que não Me amam;” (AVVD-01 de novembro de 1992) 
 
“desde o início, Eu vos dei Meus Mandamentos; pedi-vos que Me 
amásseis, vosso Senhor, com todo vosso coração, com toda vossa alma 
e com toda vossa mente; hoje, peço-vos para Me permitirdes tocar vossa 
alma, a fim de que vosso coração seja capaz de louvar-Me e dizer-Me 
que nem a morte nem a vida, nem Anjos nem Principado, nem o presente 
nem o futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer 
outra criatura jamais se interporá entre vós e vosso amor por Mim;” (AVVD-

13 de dezembro de 1992) 
 
“deixai que o amor seja o princípio de vossa vida; deixai que o amor seja 
a raiz; permiti-Me, vosso Pai, ligar-vos a Mim; permiti-Me tocar vossa 
alma; vinde a Mim e lançai-vos em Meus Braços; haverá maior alegria 
do que ser segurado pelas Mãos que vos criaram?” (AVVD-13 de dezembro de 

1992) 
 
“...ama-Me porque Eu sou tão pouco amado...” (AVVD-28 de abril de 1993) 
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“Minha Lei não é difícil de seguir, se verdadeiramente Me amais; o amor 
conquista, o amor se manifesta, o amor suporta pacientemente, vinde, 
então, e não Me recuseis nada;” (AVVD-18 de maio de 1993) 
 
“o amor é um dom;” (AVVD-14 de julho de 1993) 
 
“bem-aventurados aqueles que Me amam, porque o Céu é sua casa;” 
(AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“ama-Me como te amo, sê perfeita em teu amor!” (AVVD-07 de dezembro de 

1993) 
 
“ama-Me também como Eu te amo...” (AVVD-10 de março de 1994) 
 
“ama-Me e, por causa do amor que Me tens, abaterei os impérios do mal 
junto com aquele que reina sobre eles, e eles cairão como pedras;” (AVVD-

19 de abril de 1994) 
 
“ama-Me e, por tua causa, substituirei esta escuridão por luz, mais 
depressa que o previsto; ...com teu amor posso atender muitas orações,” 
(AVVD-19 de abril de 1994) 
 
“tudo o que te peço é amor;” (AVVD-11 de junho de 1994) 
 
“ama-Me e viverás;” (AVVD-10 de julho de 1994) 
 
“Meus Olhos vigiam aqueles que Me amam...” (AVVD-05 de outubro de 1994) 
 
“ama-Me e sente-te também amada por Mim; fica perto de Mim e deixa 
teu coração conservar tudo o que te dei2...” (AVVD-25 de outubro de 1994) 
[2] Embora minha memória seja muito imperfeita e eu seja de natureza esquecida, não acontece o 
mesmo quando Deus me ensina. Ele me mostra algo apenas uma vez e não esqueço mais. 

 
“que teu amor cresça em Mim e tua alegria seja completa em Mim, para 
que teu espírito cante louvores a Mim;” (AVVD-09 de novembro de 1994) 
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“estou ligado àqueles que Me amam;” (AVVD-07 de janeiro de 1995) 
 
 

“semeai uma colheita de amor para obterdes o amor; semeai uma colheita 
de paz e herdareis Minha Paz; semeai, ...uma colheita de reconciliação 
e obtereis Minha Glória;” (AVVD-01 de fevereiro de 1995) 
 
“ama-Me e deixa teu amor por Mim aumentar, para que os vermes jamais 
cubram tua carne;” (AVVD-06 de março de 1995) 
 
“dei-vos Minha Lei para vos manter vivos; Minha lei até hoje não é 
observada, pois não viveis no amor de Deus;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
 
“enquanto não tiverdes amor por vosso Pai no Céu, não podeis amar 
vosso próximo e não podeis dizer que obedeceis aos Mandamentos; 
...não ouvistes dizer que desses dois maiores Mandamentos depende 
toda a Lei? ...que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder o 
dom do amor? perder o dom do amor é perder o conhecimento de Deus, 
pois se alguém não tem amor ao Pai, ele está rompendo com todos os 
Mandamentos; ...se vosso amor não for mais profundo do que é agora e 
não crescer, jamais sereis capazes de entrar em Meu Reino;” (AVVD-12 de 

abril de 1995) 
 
“o amor é o caminho para o Céu; o amor conquista corações e expande 
Meu Reino; o amor é a chave para o fim desta Apostasia; o amor vos é 
dado livremente; pedi pelo dom do amor e Eu vo-Lo darei;” (AVVD-30 de maio 

de 1995) 
 
“tudo o que peço é amor - amor - amor!” (AVVD-29 de maio de 1995) 
 
“o amor, o verdadeiro amor suportará provas, retrocessos, tudo;” (AVVD-15 

de junho de 1995) 
 
“tudo o que necessito é amor, amor, amor; o amor pode tudo; portanto 
ama-Me e continua a crescer em Meu Amor, então nenhum ponto 
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obscuro permanecerá em ti; o Amor apagará tuas manchas e 
imperfeições; o Amor cura, repara; o Amor produz bons frutos, frutos que 
duram...” (AVVD-16 de junho de 1995) 
 
“tem sede de Mim, teu Deus, e as barreiras para Me alcançares serão 
rompidas por teu amor;” (AVVD-01 de dezembro de 1995) 
 
“ama-Me e prefere-Me a tudo e a todos;” (AVVD-01 de novembro de 1996) 
 
“...o amor é o sinal distintivo da fé;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“o mundo está morto para o amor, porque se distanciou de Nós3 e 
abandonou a Fonte da Sabedoria, ele morreu em sua aridez;” (AVVD-28 de 

novembro de 1996) 
[3 A Trindade] 

 
“tudo o que te peço é uma correspondência ao amor: amor por 
Amor; coração por Coração;” (AVVD-13 de janeiro de 1997) 
 
“Meu Pai e Eu fizemos Nossa Morada em ti1 pela grandeza do amor que 
tens por Mim...” (AVVD-06 de maio de 1997) 
[1] Compreendi que isso era como dizer-me: Nós te desposamos. 

 
“que o amor eleve tua alma a Mim;” (AVVD-21 de maio de 1997) 
 
“ama Aquele que mais te ama e que jamais te faltará;” (AVVD-09 de setembro 

de 1997) 
 
“nem o sacrifício, nem as noites de vigília, nem os trabalhos físicos, nem 
quaisquer ações dignas de louvor em Minha honra fazem Minha delícia, 
como uma alma que vem com seu coração na mão e o oferece a Mim, 
proclamando seu amor por Mim, mesmo que soe como balbuciar...” (AVVD-

09 de setembro de 1997) 
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“quanto desejei que Me amasses de todo teu coração...” (AVVD-25 de setembro 

de 1997) 
 
“o amor está acima de tudo; amar é fazer Minha Vontade; é vossa chave 
de entrada para o Meu Reino no Céu; se afirmais que viveis em Mim e 
não tendes amor, então não podeis dizer que viveis em Mim; uma 
verdadeira vida em Mim é viver o mesmo tipo de vida que Cristo viveu; 
ouvistes que não são aqueles que clamam por Meu Nome que entrarão 
em Meu Reino, mas aqueles que nutridos de amor3 fazem Minha Vontade 
enquanto ainda estão na Terra;” (AVVD-25 de fevereiro de 1998) 
[3] Aqui amor também significa a Palavra de Deus, e obedecê-La. 

 
“de que serve uma árvore frutífera que nunca produz frutos? ...ou, de que 
serve uma harpa sem cordas? de que Me servem vossos louvores, quando 
proclamados sem amor; ... vosso objetivo então deve ser o amor, pois é 
pelo amor que, no fim, sereis julgados e não pela eloquência de vosso 
discurso ou de vosso conhecimento, nem por quaisquer de vossos 
sacrifícios, ou pelos dons que Eu, em Minha benevolência, vos ofereci; 
sereis julgados pela medida de vosso amor; esses carismas que vos 
ofereci são para que edifiqueis a Igreja; que a fundação e a estrutura de 
vossos trabalhos e de vossos carismas construam, no amor, para que não 
vos descuideis de fazer o bem; sim, pois o bom homem ganha Meu 
favor;” (AVVD-25 de fevereiro de 1998) 
 
“no coração daquele que Me ama não faltam tesouros;” (AVVD-25 de fevereiro 

de 1998) 
 
“Eu sou, para aqueles que Me amam, mais resplendente que o sol, 
superando em brilho todas as constelações juntas...” [Espírito Santo] (AVVD-07 

de junho de 1998) 
 
“ama o Único Deus Trinitário, com todo teu coração, com toda tua alma 
e com toda tua mente;” (AVVD-21 de junho de 1998) 
 
“não definhes de amor por mais ninguém na Terra, exceto pelo Rei dos 
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reis, o Primeiro e o Último, e por Sua Casa;” (Espírito Santo)  (AVVD-22 de junho de 

1998) 
 
“sê plantada em Mim e cresce forte em tua fé, com a força de Meu Poder, 
para que compreendas a largura e o comprimento, a altura e a 
profundidade, até que chegues a conhecer o Amor do Filho, que está 
além de todo conhecimento...” [Espírito Santo] (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“teu amor por Mim comoveu-Me; ele excedeu tua miséria...” (AVVD-02 de 

fevereiro de 1999) 
 
“quero igualdade de amor...” (AVVD-09 de março de 1999) 
 
“ama-Me tanto quanto Eu te amo e tão perfeitamente quanto puderes, 
com o amor que Meu Espírito Santo tão benevolentemente infundiu em 
ti; estarás apenas Me devolvendo o que já Me pertence;” (AVVD-21 de junho 

de 1999) 
 
“em teu silêncio, Eu repouso; em teus suspiros amorosos por Mim, teu 
Senhor e Deus, recebo guirlandas de perfumada glória; em teu zelo por 
Minha Casa, recebo louvor, e Meu Corpo é aliviado de Meus tormentos 
com o bálsamo de teu amor;” (AVVD-06 de junho de 2000) 
 
  

10.  AMAR AO PRÓXIMO 

“o Amor é sempre paciente e compassivo; ...considera Minha paciência 
contigo, ... sê Minha imagem...” (AVVD-12 de janeiro de 1988) 

 
“amai-vos uns aos outros; sede pacíficos uns com os outros; perdoai, 
como Eu perdoo vossos pecados; retribuí o mal com amor; sede bons! 
sede perfeitos! vinde, o Amor vos ama e o Amor jamais vos deixará; o 
Amor vos ajudará e vos guiará até o fim;” (AVVD-14 de julho de 1988) 
 
“tratai-vos uns aos outros como Eu vos trato; amai-vos uns aos outros 
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como Eu vos amo; respondei uns aos outros como Eu respondo às vossas 
orações; obedecei sempre ao Meu Mandamento de amar-vos uns aos 
outros como Eu, o Senhor, vos amo; Eu, o Senhor Jesus Cristo, amo-vos 
infinitamente;” (AVVD-29 de julho de 1988) 
 
“cuidai uns dos outros,2 ao invés de vos perseguirdes mutuamente; 
aprendei Meus Caminhos, Caminhos de Sabedoria; deixai que cada ação 
ou pensamento seja coberto de Amor;” (AVVD-09 de agosto de 1988) 
[2 Os eclesiásticos] 

 
“sede justos uns com os outros e bons uns com os outros; amai-vos uns 
aos outros, transformai-vos em crianças de Minha Luz;” (AVVD-15 de agosto de 

1988) 
 
“um homem não pode ter maior amor do que entregar sua vida por seus 
amigos, e vós sois, todos vós, Meus amigos; entreguei Minha vida por 
amor;” (AVVD-15 de novembro de 1990) 
 
“sede gentis uns com os outros; amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amo, para que no Dia do Juízo possais encontrar favor diante de Mim;” 
(AVVD-05 de maio de 1992) 

 
“quereis enraizar-vos em Mim? Então amai vossos inimigos, abençoai 
vossos perseguidores e rezai por eles;” (AVVD-12 de abril de 1994) 
 
“se dizeis que sois de Deus, então amai-vos uns aos outros assim como 
Eu vos amo, para que vivais uma Verdadeira Vida em Deus;” (AVVD-12 de 

abril de 1995) 
 
“Aprendei a amar não somente vosso próximo, mas também aqueles que 
considerais como vossos inimigos; se fordes misericordiosos com eles, 
vosso Pai do Céu também vos mostrará misericórdia;” (AVVD-12 de abril de 

1995) 
 
“em Minha Casa só tenho amor;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
 
“retribuí ao mal com amor...” (AVVD-30 de maio de 1995) 
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11.  AMOR A DEUS 

“Eu, Deus, amo-te loucamente;” (AVVD-10 de dezembro de 1986) 

 

“sente-te amada por Mim, não tenhas medo de Mim, Eu sou a Paz;” (AVVD-

11 de dezembro de 1986) 
 

“amo-te a tal ponto que és incapaz de compreender; ...como sofro ao ver 
Meus filhos tão áridos; como podem se esquecer do amor que lhes tenho? 
entreguei Minha vida por eles;” (AVVD-21 de janeiro de 1987) 

 

“amo cada um, inclusive os pecadores e aqueles que Me perseguem;” 
(AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 

“por causa desse amor que tenho por ti, o demônio te odeia;” (AVVD-30 de 

janeiro de 1987) 
 

“aceita Meu amor; Meu amor te cura;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 

 

“Meu Pai criou-vos por amor; entregou Seu Filho único por amor; Eu sofri 
por vós e morri na Cruz por amor;” (AVVD-02 de fevereiro de 1987) 

 

“salvei-vos da morte por amor;” (AVVD-02 de fevereiro de 1987) 
 

“...Meu amor é como uma chama ardente constantemente inflamada; 
Meu amor é um amor ciumento; tenho sede de amor;” (AVVD-09 de fevereiro de 

1987) 
 

“Meu amor é uma chama ardente inflamando cada coração que Me 
recebe;” (AVVD-15 de fevereiro de 1987) 
 

“Meu Amor por ti quer consumir-te;” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 

 

“Meu amor incendeia até mesmo os corações de pedra e inflama-os, 
consumindo-os; dei Minha vida por amor, sacrifiquei-Me pela tua 
salvação, por amor; derramei Meu Sangue por ti, por amor;” (AVVD-16 de 

fevereiro de 1987) 
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“Meu amor por vós é maior do que jamais podeis imaginar;” (AVVD-03 de 

março de 1987) 
 

“Eu amo até mesmo os mais miseráveis entre vós;” (AVVD-09 de abril de 1987) 
 

“amo-vos a tal ponto que vossas mentes jamais poderão compreender;” 
(AVVD-02 de maio de 1987) 
 

“amo-te à loucura e sem medida; ai de Mim! Este Amor que transborda 
de Meu Coração, esta ardente Chama de Amor que queima é tão pouco 
compreendida, tão poucos Dela extraem... tão poucos...” (AVVD-16 de maio de 

1987) 
 

“...amo-te tanto!” (AVVD-07 de agosto de 1987) 
 

“amo-te, não duvides!” (AVVD-23 de agosto de 1987) 

 

“Eu amo todos vós; como amo todos vós! amo-vos além de vossa 
compreensão;” (AVVD-13 de outubro de 1987) 
 

“amo-te inefavelmente a ponto de o afeto tornar-se loucura;” (AVVD-22 de 

outubro de 1987) 
 

“amo-vos todos apesar de vossa fraqueza, apesar de vossas falhas, apesar 
de vossas dúvidas, apesar de vossa iniquidade, apesar de vossas 
rejeições, apesar de vosso ceticismo e apesar de vossa insinceridade com 
relação ao Meu Corpo;” (AVVD-08 de dezembro de 1987) 
 

“como te amo, Criação!” (AVVD-19 de dezembro de 1987) 
 

“jamais tenhas medo de Mim, pois Eu sou Amor, Eu sou um Pai muito 
carinhoso; tema-Me apenas se te rebelares contra Mim;” (AVVD-25 de janeiro 

de 1988) 
 

“...amo-te infinitamente...” (AVVD-10 de junho de 1988) 
 

“esse amor que tenho por toda humanidade jamais foi corretamente 
compreendido; Eu sofro! Estou sofrendo profundamente; ...dá-Me 
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repouso, dá-Me repouso, amando-Me;” (AVVD-29 de junho de 1988) 

 

“Eu, o Senhor, amo-vos, um amor que jamais compreendereis, a não ser 
quando estiverdes no céu;” (AVVD-14 de julho de 1988) 

 

“que eles compreendam que não te amo mais do que a eles; isso, alguns 
deles deveriam compreender plenamente; se lerem Minha Mensagem de 
Paz e Amor, eles compreenderão;  Eu, o Senhor, amo todos vós do 
mesmo modo;” (AVVD-14 de julho de 1988) 
 

“senti Meu profundo Amor por todos vós; acreditai nesse Amor; Eu sou a 
Fonte do Amor;” (AVVD-29 de julho de 1988) 
 

“desejo que vos torneis puros, santos, humildes e misericordiosos; 
permiti-Me aumentar esse amor que tendes por Mim num amor sem 
limites; permiti-Me, vosso Senhor, derramar em vossos corações Meu 
superabundante Amor e preencher-vos, impregnando-vos com Amor 
Divino e Sublime, de modo que Ele possa derramar-se e encher este 
mundo, honrando Minha Igreja; permiti-vos tirar desse Amor Infinito e 
encher vossos corações; tudo o que vos peço, irmãos bem-amados, é 
amor, fidelidade e pureza;” (AVVD-29 de julho de 1988) 
 

“amo todos vós à loucura, lembrai-vos sempre disso;” (AVVD-08 de março de 

1989) 
 

“Eu sou Amor, mas o Amor é tão pouco amado; o Amor é tão mal 
compreendido!” (AVVD-24 de maio de 1989) 
 

“...jamais duvides de Meu Amor...” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 

“senti-vos amados por Mim, Meus pequenos, o Amor vos ama e abençoa 
cada um de vós, deixando Meu Suspiro de Amor em vossas frontes;” (AVVD-

20 de setembro de 1989) 
 

“o Abba ama todos vós;” (AVVD-22 de setembro de 1989) 
 

“Meu amor por ti jamais se extinguirá;” (AVVD-28 de setembro de 1989) 
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“amo-vos todos com amor eterno, um amor que sois incapazes de 
compreender na Terra;” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 

“vinde e Eu vos mostrarei, se quiserdes, o que significa Verdadeira Vida 
em Deus; ...digo que qualquer um que viva no Amor, vive em Mim, vosso 
Deus, e Eu vivo nele;” (AVVD-02 de outubro 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...” (AVVD-06 de dezembro de 1989) 

 

“Meu Amor por vós é como um Fogo Vivo e Meu ciúme é implacável 
como nunca...” (AVVD-18 de dezembro de 1989) 

 

“Nosso Amor por vós é tal que nenhum homem na Terra jamais chegará 
perto de sua compreensão...” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 

 

“amo-te ciumentamente; teu Deus ama-te apesar de tua nulidade, tua 
incapacidade de seguir Meus preceitos e de ajustar-te à Minha Lei; amo-
te loucamente apesar de tuas imperfeições, amo-te porque queres seguir-
Me...” (AVVD-21 de janeiro de 1990) 
 

“Meu cordeirinho; Eu te levantarei nos Meus Ombros e virás Comigo 
aonde Eu for;2” (AVVD-21 de janeiro de 1990) 
[2] O amor de Jesus envolveu-me. Não posso descrever com palavras Seu Grande Amor. 
 

“Meu Amor é como uma Fonte, um Poço de Águas Vivas, portanto vem 
e bebe dessa Fonte e viverás; não sejas como o mundo, porque o mundo 
não aprecia Meu grande Amor;” (AVVD-10 de março de 1990) 

 

“jamais vos esqueçais de que o Amor está sempre convosco;” (AVVD-10 de 

março de 1990) 
 

“cai em Meus Braços e Eu encherei tua aridez com o fluxo de Meu Amor; 
...amo-te sem medida;” (AVVD-03 de abril de 1990) 
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“Meu Amor por todos vós é Infinito...” (AVVD-30 de abril de 1990) 

 

“o que há de maior do que receber o dom de Meu Amor?” (AVVD-19 de junho 

de 1990) 
 

“lembra-te, Meu Amor é Infinito, um Amor que nenhum homem pode 
compreender plenamente na Terra;” (AVVD-20 de julho de 1990) 
 

“...jamais privei uma alma de Meu amor...” (AVVD-05-29 de agosto de 1990) 
 

“derramo continuamente de Meu Coração, Meu Amor como rios que 
correm para regar vosso deserto e reviver-vos;” (AVVD-28 de setembro de 1990) 
 

“o Amor está curando, até mesmo as feridas que parecem ser incuráveis; 
o Amor está consolando aqueles que não têm quem cuide deles; Meu 
Amor por vós é eterno e sou conhecido por ser constante em Meu afeto;” 
(AVVD-10 de outubro de 1990) 
 

“não digas que Eu estou muito longe para amar, neste mesmo instante, 
Meus Olhos estão sobre ti com uma ternura especial e uma afeição que 
jamais poderás compreender plenamente; tivesse Eu de voltar apenas por 
tua causa para redimir-te, sem a menor hesitação Eu viria e repetiria 
Minha Paixão, somente por tua causa!” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 

“oh! tantos de vós vos afastastes da Verdade e fostes por aqui e ali; a 
Verdade é AMOR; Eu sou a Verdade; sede testemunhas da Verdade;” 
(AVVD-22 de outubro de 1990) 
 

“...jamais duvides da grandeza de Meu Amor;” (AVVD-23 de outubro de 1990) 
 

“sou Eu quem mais te ama;” (AVVD-27 de novembro de 1990) 
 

“permite ao Meu Amor te envolver...” (AVVD-08 de janeiro de 1991) 

 

“permite-Me envolver tua alma em Meu Amor; abre-te a Mim e deixa que 
teu Deus invada Sua Propriedade;” (AVVD-09 de março de 1991) 
 

“amo-te apaixonadamente, lembra-te sempre disso;” (AVVD-18 de maio de 1991) 
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“Meu Coração está doente de amor por ti, geração...2” (AVVD-02 de junho de 

1991) 
[2] alusão a Mt 24, 19. 
 

“não estás isenta do pecado nem de quedas, e quedas tu terás, mas Eu 
estou perto de ti para ajudar-te a levantar e para estreitar-te ao Meu 
Coração, a fim de que possas sentir Meu Amor e o quanto te estimo;” 
(AVVD-23 de julho de 1991) 
 

“Meu Amor por todos vós é Grande; nunca, jamais vos esqueçais disso;” 
(AVVD-11 de agosto de 1991) 
 

“ninguém ainda alcançou a largura e o comprimento, a altura e a 
profundidade de Meu Amor;” (AVVD-17 de abril de 1992) 
 

“Meu Amor por vós está além do conhecimento e, até que estejais no 
Céu, não sereis capazes de compreender sua plenitude;” (AVVD-06 de maio de 

1992) 
 

“ainda não compreendestes como estou doente de amor por ti, geração? 
abri inteiramente vosso coração, ...pois Minha Boca está mais seca do 
que pergaminho, por falta de amor;” (AVVD-10 de junho de 1992) 

 

“o Amor te é dado graciosamente; e a Fé é uma bênção que vem de Mim;” 
(AVVD-20 de julho de 1992) 
 

“amo todos vós com todo Meu Coração, de todo Meu Coração, Eu vos 
amo! vede, derramarei Meu Amor em todos vós, para enfeitar vossa 
miséria;” (AVVD-23 de agosto de 1992) 
 

“amo-te às lágrimas...” (AVVD-15 de novembro de 1992) 
 

“Eu vos amo muito, cada um de vós;” (AVVD-05 de abril de 1993) 
 

“sente Meu Amor;” (AVVD-30 de junho de 1993) 
 

“não subestimes Meu Amor;” (AVVD-06 de outubro de 1993) 
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“não poderás ter dom maior que Meu Amor!” (AVVD-01 de fevereiro de 1994) 

 

“habitai em Minha Luz e habitareis no Amor; permanecei em Meu Amor 
e dareis fruto no Meu Amor;” (AVVD-12 de abril de 1994) 

 

“Meu Amor é um amor ciumento que não tem limites...” (AVVD-18 de maio de 

1994) 
 

“Meu Amor pelas almas ultrapassa qualquer possibilidade de 
compreensão...” (AVVD-26 de junho de 1994) 
 

“...jamais duvides de Meu Amor;” (AVVD-19 de agosto de 1994) 
 

“Meu grande amor desafiou Minha Misericórdia, e Meu Coração foi 
tocado por tua miséria.” (AVVD-06 de setembro de 1995) 
 

“Meu Amor é constante e para sempre.” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 

“Como cuido dos Meus e os faço saborear Meu doce Amor...” (AVVD-28 de 

janeiro de 1997) 
 

“Meu Amor é eterno e seguro; tenta, pois, imitar-Me; enche-te de Meu 
Amor;” (AVVD-18 de fevereiro de 1997) 
 

“olhei para ti e te amei...” (AVVD-17 de dezembro de 1997) 

 

“permaneça em Meu Amor e guarde Meus Mandamentos;” (AVVD-01 de 

outubro de 1998) 
 

“derramei Meu Amor em ti, para obter teu amor; é justamente por isso 
que Eu falo e Me repito a todos vós;” (AVVD-05 de agosto de 2000) 

 

12.  AMO-VOS, JESUS 

 
“ó filha, como anseio por ouvir essas palavras de cada lábio! “Eu Vos 
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amo, Jesus”;” (AVVD-06 de março de 1987) 

 
“toda vez que Me dizes “eu Vos amo”, fecho os olhos para tua miséria, 
ignorando-a e impedindo Minha divina Justiça de atingir-te, ...realmente 
és miserável além de qualquer palavra; aplacas Minha ira dizendo que 
Me amas;” (AVVD-05 de outubro de 1987) 
 
“Eu quero ouvir de cada lábio: “Jesus, eu Vos amo, salvai minha alma e 
salvai as almas dos outros também;” (AVVD-13 de agosto de 1991) 

 
13.  ANTICRISTO 

“...o Anticristo é o espírito de Rebelião, dado por Satanás, como as 
Escrituras o definem: o Rebelde,3 que é a abominação da desolação 
instalada em Meu Templo, da qual falou o profeta Daniel – cada um de 
vós é Meu Templo...” (AVVD-27 de junho de 1991) 
[3] Ler: 2Ts 2, 1-12. 
 

“o plano de Satanás era conquistar esta era e fazer-vos acreditar que 
podeis prescindir de Mim; assim, o espírito de Rebelião, que é o 
Anticristo, entrou em Minha Morada;1 ... este é o espírito de Anarquia, 
para não dizer mais, e hoje, ele se instalou no coração de Meu Santuário;2 
o espírito de Rebelião é aquele que faz gritar aqueles que o têm: “Eu sou 
um deus!”3 os homens deserdaram e, em sua deserção, abriram o 
caminho para que Satanás entrasse neles e conduzisse todos a uma 
morte violenta; este espírito de Rebelião que devasta a alma, a mente, o 
coração, é o Inimigo de que falou o apóstolo Paulo; “aquele que se levanta 
contra tudo que se chama Deus, ou recebe culto;”4 aquele que diz; 
“tornar-Me-ei semelhante ao Altíssimo”,5 assim eles se entronizaram em 
Meu Lugar6 e promulgam sua própria lei para fazer guerra à Minha Lei e 
a tudo que vem de Meu Espírito; dia após dia, hora após hora eles 
continuam a Me ofender e a ofender Meu Espírito Santo;” (AVVD-27 de junho 

de 1991) 
[1] Em nossas almas.[2] O âmago de nossos corações. [3] Ez 28, 2; Is 14, 14; 2Ts 2, 4. [4] 2Ts 2, 4. 
[5]Alusão a Is 14, 14: “Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo.” [6] Alusão a Ez 28, 2: “Ocupo um trono 
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divino.” 
 

“ó pó e cinzas, vós que removestes Meu Sacrifício Perpétuo de vosso 
interior, quereis morrer? por que quereis Me rivalizar? por que negais Meu 
Espírito Santo da Graça? aquele que Me renega é o Anticristo, pois renega 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo que são Um e o Mesmo, porque Nós Três 
concordamos;7” (AVVD-27 de junho de 1991) 
[7] 1Jo 5, 8. 

 
14.  APARIÇÕES FALSAS 

“tudo o que é falso vem de Satanás; ele espalha sementes de confusão 
para manchar a Verdade, como em Pescara;1” (AVVD-03 de junho de 1988) 
[1] As falsas aparições com falsas previsões que não se realizaram. 
 

“furioso com as aparições de Medjugorje, ele procura confundir todos vós, 
tentando rotular essas Obras Divinas como não tendo vindo de Mim; filha, 
quando leres alguma revelação que expresse abertamente uma desunião 
para Minha Igreja, negando Pedro, negando tua Santa Mãe, saiba que 
não vêm de Mim, o Senhor, teu Deus, elas vêm de Meu adversário, que 
aparece e toma Minha Imagem para realizar seus desígnios, que são os 
de separar-vos o mais possível;” (AVVD-03 de junho de 1988) 

 

“qualquer revelação que negue a Santa Eucaristia, chamando-A de ritual,2 
ou negando o Imaculado Coração de vossa Santa Mãe, não vem de Mim;” 
(AVVD-03 de junho de 1988) 
[2] Muitos a chamam de simbólica e não acreditam na Presença Real de Jesus na Santa Eucaristia. 
 

“nestes dias, Satanás engana a muitos atacando as revelações e as 
aparições que vêm de Mim; Satanás está desesperado e tenta confundir-
vos e induzir todos vós uns contra os outros; percebei como ele trabalha; 
ele tenta confundir todos vós; ele sabe como Minhas Obras salvam muitas 
almas, por isso quer frustrar Meus planos e luta contra eles;” (AVVD-20 de 

agosto de 1988) 
 

“virá o tempo em que cada visão será proclamada como verdadeira; Eu 
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disse que não haverá visão estéril, nem profecia enganadora em Minha 
Igreja; o que disse, em breve, se realizará, pois o que afirmo Eu cumprirei 
durante tua vida;” (AVVD-09 de setembro de 1988) 

 

15.  APOSTASIA 

“...e, embora vossa geração julgue-se órfã, estou pronto a perdoar, a 
esquecer e a receber de volta todos os que apostataram; Eu vos renovarei 
com Minha Perfeição, com Minha Beleza, com Minha Glória;” (AVVD-28 de 

julho de 1989) 
 
“se hoje Minha Casa está em ruínas com o ateísmo reinando em tantos 
corações3, ...Minha Casa está em ruína; reduzida a escombros pelo 
Racionalismo, pela Desobediência e pela Vaidade; Minhas gloriosas 
pastagens do passado agora estão estéreis, por causa da Grande 
Apostasia que penetrou em Meu Santuário; falta Obediência; dei Meu 
cajado de pastor inteiramente a Pedro para conduzir Meus cordeiros até 
Meu Regresso, mas, em sua fraqueza e por seus próprios interesses e 
não pelos Meus, eles quebraram Meu cajado de pastor em dois, depois 
em pedaços...” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
[3] Jesus, ao dizer isso, estava extremamente triste. 

 
“...se a Terra hoje está coberta por desastres, isso é fruto de sua 
apostasia;” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“se vossa era deixou de apreciar Meu grande amor e manchou Meu Santo 
Nome, é por causa da grande apostasia que penetrou no âmago de Meu 
Santuário;” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“ai daqueles que, agora, se sentem saciados; eles passarão fome;” (AVVD-

04 de julho de 1990) 
 
“está próximo o Dia em que virei sobre estes sábios e destruirei toda sua 
pretensa sabedoria e sua hostilidade com relação à Minha Divindade; Eu 
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os arrancarei pela raiz e eles não mais florescerão; eles apostataram de 
Mim, sim, acostumaram seus passos a andar com a Apostasia e a ter 
como seu guia e companheiro de viagem o Racionalismo, arma para 
combater Minha Divindade;” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“o demônio, hoje, é como a besta selvagem que está ferida, tornando-se, 
consequentemente, mais perigosa, mas não tenhais medo, vós que Me 
amais, Eu vos concederei a segurança pela qual suspirais; mas ai 
daqueles que mancharam Meu Santuário, trazendo grande apostasia em 
Minha Igreja, enxofre e fogo choverão sobre eles! em verdade vos digo, 
nos covis onde os chacais vivem,1 em breve, haverá uma estrada 
imaculada, que será chamada Via Sacra; os impuros não passarão por 
ela, mas os vivos aí andarão, porque eles sabem como Me adorar, e eles 
dobrarão seus joelhos e Me dirão: amém... amém...” (AVVD-06 de julho de 

1990) 
[1] Aqui, Jesus alude aos maçons em Seu Santuário. 

 
“o mundo apostatou, porque recusou a Verdade e preferiu viver sob uma 
Mentira.” (AVVD-08 de abril de 1991) 
 
“a Apostasia desafiou Minha Misericórdia e o Racionalismo, essa praga 
de tua era, desafiou Meu Poder;” (AVVD-06 de maio de 1991) 
 
“hoje, lágrimas de Sangue inundam Meus Olhos pela surdez de Minha 
criação; um espírito mais obstinado penetrou em Meu Domínio;3 sua 
alma está desfalecendo dentro dela; olho para aquilo que foi um dia 
Minha Cidade Fiel,4 para vê-la tornar-se hoje, cidade de uma meretriz!” 
(AVVD-06 de junho de 1991) 
[3] Deus refere-Se à nossa alma. Seu Domínio, onde Ele habita, encontra-se no âmago de nossa alma, 
que Lhe pertence. [4] Aqui, Deus refere-Se a nós. Ele nos chama de “Cidade”. 

 
“o sol escureceu e a lua perdeu sua claridade,4 conduzindo-vos, em vossa 
escuridão, a apostatar; em breve, vossa aflição terminará;” (AVVD-27 de junho 

de 1991) 
[4] Alusão a Mt 24, 29. 
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“se as chamas lambem vossos países, o fogo devora vosso povo e os 
habitantes da Terra experimentam a desgraça da morte, é devido à vossa 
grande apostasia; evitastes Meu Espírito Santo, ...como tenho pena de 
vós... ó geração! quanto tempo ainda Me desafiarás? Meu Amor enche a 
Terra, Meus apelos enchem as bocas de Meus enviados... estou pronto a 
perdoar-vos pelo Sangue derramado pelo Meu Filho e por Seu Sacrifício, 
se levardes Minhas Palavras a sério;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“o mundo ...em sua apostasia está se autodestruindo...” (AVVD-09 de outubro 

de 1992) 
 
“se as chamas lambem vossos países e os fogos devoram os povos da 
Terra, é tudo devido à vossa grande apostasia, que tomou conta de nação 
após nação, infiltrando-se no coração de Minha Lei; essa apostasia vos 
fez cair na miséria e acreditar que não tendes pai... como Me compadeço 
de vós! oh! geração! Por quanto ainda terei de esperar?” (AVVD-07 de dezembro 

de 1992) 
 
“alguns de Meus pastores revoltam-se contra Mim e reduziram esta 
geração a um deserto e a apostatar;” (AVVD-28 de dezembro de 1993) 
 
“quando encho os céus com Maná6 para descer sobre vós como gotas de 
orvalho matinal, caindo ao chão, a fim de encher vossas bocas com 
Integridade, vós estremeceis e vosso coração julga apressadamente;” 
(AVVD-28 de dezembro de 1993) 
[6] Deus fala de Seu Espírito Santo. 

 
“vossa apostasia endureceu vossos corações e até o dia de hoje a profecia 
de Isaias se mantém e está sendo cumprida; “Certamente haveis de ouvir, 
e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar, e jamais vereis. 
Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má 
vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os 
olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se 
convertam, e assim Eu os cure;”2 ... hoje falo pela boca dos que Nada 
são, para mostrar Minha Infinita Misericórdia a toda a humanidade, mas 



80 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

apenas um punhado pode ouvir e ver-Me; ao resto não foi permitido ouvir 
ou ver o Espírito Santo de Verdade;3” (AVVD-31 de maio de 1994) 
[2] Is 6, 9-10. [3] Eu me perguntava o porquê e se o Senhor queria impedir-me de pensar errado, por 
isso Ele Se apressou e disse o que se segue. 

 
“não lhes foi permitido ouvir ou ver o esplendor da Verdade e nunca o 
será, não até que sua mente seja renovada por uma revolução espiritual; 
enquanto seguirem seu curso, eles permanecerão intelectualmente na 
escuridão e estranhos aos Meus sinais e maravilhas; enquanto recorrerem 
a seu próprio espírito, eles continuarão a interrogar Meu Espírito da 
Verdade sem O reconhecer, a Ele que agora lhes fala; com olhos que não 
veem e ouvidos desatentos eles continuarão a proclamar suas leis, ao 
invés da Minha lei; tentarão mudar os tempos e as palavras, e por causa 
de sua infidelidade, eles cancelarão Minhas Tradições por analogias 
humanas, sem a Verdade que sou Eu; ...eles se orgulham de sua 
conquista, mas será apenas para serem aclamados e louvados pelo 
mundo corrupto, não pelos Meus, que Eu selei; sim,4 as pessoas do 
mundo se alegrarão e celebrarão este acontecimento trocando presentes 
entre si; mas os Meus derramarão lágrimas de tristeza e vestirão roupas 
de saco, lamentando que esta iniquidade, esta abominação da desolação, 
não dure para sempre; ...aqueles que guardam Minhas Tradições, Delas 
extrairão vida; e quando confessardes que Eu, Jesus, sou o Senhor, 
ressuscitado dos mortos, então sereis salvos; quando, de todo vosso 
coração, disserdes Minhas Palavras de Instituição da Eucaristia e 
Consagração, sereis salvos!” (AVVD-31 de maio de 1994) 
[4] Ap 11, 10. 

 
“pedi a Meu Espírito que vos guie e não estareis em perigo de cair em 
tentações; permiti-vos ser dirigidos por Meu Espírito Santo e as tentações 
não poderão tocar vosso espírito... ...lestes como estava escrito que 
Minha Igreja sofrerá e será perseguida sob a lei do Ímpio, traída no seu 
interior; agora sereis testemunhas disso e todas as visões se tornarão 
realidade; ... ai! muitos de vossos pastores estão dormindo e Meus 
cordeiros estão espalhados com tão poucos para os reunir; ...sua 
incredulidade sobre os dons de Meu Espírito Santo está atrapalhando Meu 
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caminho! se apenas eles soubessem o que Eu, Deus, lhes ofereço, eles 
mesmos pediriam mais prodígios; ... a atração pelas riquezas2 veio dentro 
dessas pessoas e sufocou  Minha Palavra3 e, desse modo, elas nada 
produziram; portanto meu Reino lhes será tirado e será dado a um povo 
que produzirá frutos;” (AVVD-31 de maio de 1994) 
[2] Significa orgulho, orgulho espiritual. [3] Compreendi que, embora estudem as Escrituras, eles não 
penetram no sentido da Palavra e compreendem-Na com sua luz humana e não como a Luz Divina 
do Espírito Santo. 

 
“como posso, então, permanecer indiferente, ...como? quando hordas de 
nações caem na apostasia e na rebelião? a rebelião de hoje é até mesmo 
maior que a Grande Rebelião conhecida no passado;2” (AVVD-26 de junho de 

1994) 
[2] Alusão ao Salmo 95. 

 
“mas foi dito que nestes dias Minha criação cairia em tal apostasia e frieza 
de coração, que muitos, mesmo embora não Me rejeitem, serão afetados; 
foi dito que Satanás cresceria em poder em vossos dias, mas Minha 
Misericórdia é Infinita e Minha Compaixão também; se a maldição sai da 
boca de Satanás, uma bênção sai da Minha e domina sua maldição;” 
(AVVD-26 de fevereiro de 1995) 
 
“Minha bênção é a Palavra de Minha Boca, que dá luz à vossa escuridão 
e àqueles que vivem na sombra da morte; ...tudo o que faço nestes dias 
é pela salvação de vossa geração;” (AVVD-26 de fevereiro de 1995) 
 
“geração, tuas apostasias têm sido muitas através dos anos, no entanto 
maior apostasia que esta Minha Igreja jamais encontrou...” (AVVD-20 de 

setembro de 1996) 
 
“o mundo inteiro se decompõe, em seu mal e em sua apostasia, 
transgredindo não apenas Minha Lei mas tudo o que é Santo;” (AVVD-07 de 

agosto de 2002) 
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16.  ARIDEZ DA ALMA 

“toda vez que tiveres esse sentimento, lembra-te de que sou Eu que utilizo 
teu amor para aquecer outras almas necessitadas de calor; almas que são 
frias em relação a Mim;” (AVVD-02 de março de 1987) 

[Vassula disse à Jesus: Sabeis que sim, Senhor, às vezes, porém, sinto-me 
fria como uma pedra! Quão ingrata devo ser!] 
 
“essa aridez e sentimento de desolação que te deixam pensar “tudo isso 
acabou” acontece porque retirei de ti parte de Minha Luz; não temas, no 
entanto; alegra-te porque sentes a diferença; retirando parte de Minha 
Luz, reforço teu desejo de buscar-Me e assim infundo uma Luz mais 
delicada em teu intelecto; no entanto, a Luz nunca é completamente 
tirada, pois Eu sempre deixo um pouco de Luz para que sejas capaz de 
vê-La e segui-La e impedir-te de tropeçares; Eu te dou esse vigor para 
continuares a buscar-Me mais ardorosamente que antes;” (AVVD-31 de julho 

de 1987) 

 
“retirando até mesmo muito pouco de Minha Luz, alimento teu intelecto 
fazendo-te buscar-Me mais, elevando-te à contemplação e estimulando-
a, florescendo-a e, por conseguinte, tornando-a fecunda; ...desejo que 
penetres em um grau mais elevado de meditação; ... tens de progredir; 
estou apenas enriquecendo teu alimento ...não tomes essa pequena 
diminuição de Minha Luz como abandono; ...estou apenas fazendo tua 
alma progredir na santidade;” (AVVD-07 de agosto de 1987) 
 
“tenho de purificar-te; aprende que ao purificar uma alma, ela passará 
por terríveis medos e angústias; mas digo-te que o desejar-Me te dispõe 
a ser elevada a esta graça; ...a contemplação; quero que teu amor atinja 
a perfeição, dando-te inteiramente a Mim;” 

(Agora compreendo que Jesus está me ensinando duas coisas ao 
mesmo tempo:- contemplação e discernimento.  
No dia 26 de julho, foi como se Deus me estivesse preparando 
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para essa mudança; pois, já no dia seguinte, senti como se Sua 
Luz tivesse sido ligeiramente retirada ,entrei em pânico. 
Imediatamente minha alma começou a buscar a razão disso, uma 
vez que sou culpada e cheia de pecado. Procurei descobrir que 
pecados poderiam tê-Lo contrariado tanto para que retirasse um 
pouco de Sua Luz, será que eu O ofendera? Ou seria Satanás 
fazendo isso comigo? Pensei que em qualquer dos casos, 
exatamente por isso, eu deveria agarrar-me ainda mais 
fortemente em meu Salvador, rezar mais do que o habitual, 
meditar mais, usar inteiramente todas as outras graças dadas a 
mim, sentir Sua Presença, falar mais do que nunca com Ele, 
jamais me esquecer de Sua Presença e trabalhar intensamente 
como jamais o fiz. Se for Satanás, ele fugirá enfurecido, pois eu o 
deixarei furioso e ficarei tranquila. Por outro lado, se for um teste 
da parte de Deus, gostaria de passar por ele como uma boa aluna; 
quero-O sorrindo.  
Alguns dias se passaram sem mudança, minha força estava 
acabando, eu estava começando a entrar em pânico; tentei servi-
Lo com mais fervor e devoção, mas ainda não podia compreender 
por que nada disso estava ajudando, ao menos era o que eu 
julgava. Então, meu Salvador e Mestre explicou-me o que estava 
acontecendo. Quando pensei que me tinha abandonado, Ele 
estava purificando-me, elevando-me a um grau mais alto de 
meditação, desenvolvendo minha inteligência e infundindo-a com 
uma luz mais sutil1, alimentando-me com discernimento.) (AVVD-07 
de agosto de 1987) 
[1] É óbvio que mesmo quando explico meus sentimentos, Deus os está ditando para mim. A palavra 
sutil me fora dita bem alto, pois eu hesitava em como descrever essa luz. Procurei seu significado no 
dicionário, não sabia... 

 
“erroneamente crês que não estou perto de ti o bastante, enquanto que 
nesses momentos estou 0 mais próximo de ti que alguém pode estar; não 
estás só, NUNCA!” (AVVD-25 de agosto de 1987) 
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“a solidão te fará crescer misticamente, atraindo-te para mais perto de 
Mim; ...ela te fará capaz de penetrar, ainda mais profundamente, em 
Minhas Chagas;” (AVVD-08 de janeiro de 1988) 
 
“embora Eu pareça estar distante de vós, não tenhas medo, Eu não estou 
longe; Eu, o Senhor, mantenho um olhar vigilante sobre ti;” (AVVD-07 de 

novembro de 1990) 
 
“Eu te encherei de consolação;1 Eu te coloquei à prova, permite-Me 
avaliar-te de vez em quando;” (AVVD-18 de janeiro de 1991) 
[1] Nos últimos dias, não senti Deus perto de mim nem “O” vi; senti como se Ele me tivesse abandonado 
e fiquei triste. 

 
“quero que busques por coisas mais elevadas; ajudo-te constantemente 
a alcançares um nível mais alto de oração;” (AVVD-04 de fevereiro de 1991) 
 
“escondi Minha Face de ti apenas por alguns dias, a fim de que 
procurasses por Mim; não estás abandonada; ...não fiques consternada, 
de que outra forma poderia reviver em ti um espírito de preocupação? 
Preocupação em fazer-te levantar a cabeça e examinar o Céu à Minha 
procura, o Santo? tu és de baixo e Eu Sou do alto; vives em um lugar 
onde teu espírito falha em te satisfazer, porque estás rodeada de tudo que 
não Sou, e Eu Sou encontrado onde teu espírito, tua alma deveria ansiar 
e suspirar por estar; ...até que aprendas a constantemente buscar-Me e 
desejar-Me, Eu continuarei, de vez em quando, a pôr-te à prova para 
testar-te;” (AVVD-05 de fevereiro de 1991) 
 
“pretendo fazer-te caminhar a Meu Lado e no caminho da virtude; 
pretendo enriquecer teu espírito, para mostrar, através de ti, Meu 
Conhecimento, a fim de que possas glorificar-Me; então, levanta teus 
olhos para o Céu e olha para Mim, ... e quando vires novamente Minha 
Santa Face, ficarás, uma vez mais, radiante e teu coração vibrará de 
alegria outra vez;” (AVVD-05 de fevereiro de 1991) 
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“revivi o espírito de muitos, enquanto teu espírito estava à procura do 
Meu;3” (AVVD-30 de setembro de 1993) 
[3] Seu quase silêncio para comigo e Sua Presença depois de ter-me escapado por vários dias. Esse 
quase-silêncio e Seu escondimento foram excruciantes  para minha alma. 

 
“embora teu Abba às vezes te ponha à prova,2 nunca estás só;” (AVVD-21 

de junho de 1994) 
[2] Não sentindo Sua Presença. 

 
“...estando tua alma nos terrores da Noite, ganho muitas almas;” (AVVD-18 

de dezembro de 1994) 
 
“...este curto período de privação no recebimento de mensagens2 foi para 
reparares pelos pecadores; suporta a dor3 sem queixa...” (AVVD-07 de janeiro 

de 1995) 
 
 

17.  ARREPENDIMENTO 

“o perdão será sempre concedido sem a menor hesitação;” (AVVD-06 de 

dezembro de 1987) 
 
“arrependei-vos frequentemente;” (AVVD-14 de julho de 1988) 
 
“reconhecei vossos pecados, arrependei-vos e sede Meus;” (AVVD-28 de julho 

de 1989) 
 
“arrependei-vos, e oferecei-Me vosso abandono diariamente;” (AVVD-29 de 

agosto de 1989) 
 
“reconhece sempre tuas faltas e Eu te ajudarei a superá-las;” (AVVD-04 de 

julho de 1990) 
 
“arrependei-vos, e Eu compensarei pelos anos que gastastes suprimindo 
Meu Espírito;” (AVVD-30 de julho de 1990) 

 
“Não acumuleis pecado sobre pecado;” (AVVD-05 a 29 de agosto de 1990) 



86 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

 
“voltai à vossa razão e encarai-Me, vosso Deus;” (AVVD-17 de agosto de 1990) 
 
“vinde a Mim como sois; não espereis ser santos para vir a Mim; vinde a 
Mim como sois, e Eu perdoarei vossos pecados e purificarei vossa alma;” 
(AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“Quem vier a Mim, mesmo em estado de pecado, mas arrependido, Eu 
não mandarei embora;” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“arrependimento é o que busco de ti;” (AVVD-26 de fevereiro de 1991) 
 
“vem, renuncia a tudo o que mancha tua alma e segue-Me; não digas: 
“Meu modo de viver é irrepreensível;” és sem beleza e sem majestade 
enquanto tua alma for manchada e imperfeita;” (AVVD-17 de junho de 1991) 
 
“cada um de vós tem um lugar; dai à vossas almas paz e repouso 
preenchendo esses lugares; enchei-os fazendo as pazes Comigo;” (AVVD-

06 de maio de 1992) 
 
“olha de vez em quando para tua miséria, a fim de não caíres em 
tentação; nunca te sintas satisfeita contigo própria; olha para tua 
indigência, a fim de te manteres alerta e vigilante;” (AVVD-05 de junho de 1992) 
 
“quando decidireis voltar para Mim? quereis ultrapassar os umbrais desta 
era pelo fogo abrasador, o enxofre e a chama devoradora? como pode 
vossa alma substituir Minha Glória por uma imitação sem valor, que o 
Maligno diariamente vos oferece; pedi-Me vosso pão quotidiano e Eu o 
darei a vós!” (AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
 
“vós e Eu sabemos que Satanás é o pai da mentira, então por que ainda 
o ouvis? Eu, vosso Criador, sou vosso Pai e vos estou chamando de volta 
a Mim; acreditai em Meus angustiados apelos; vossa alma continuará a 
fazer amizade com o Rebelde, ou vos dignareis descer de vosso trono e 
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arrepender-vos? a decisão é vossa, não resta muito tempo;” (AVVD-13 de 

dezembro de 1992) 
 
“arrepende-te! geração, teus pecados secaram tua alma, por que morrer, 
geração? arrepende-te e viverás! arrepende-te porque agora já não resta 
muito tempo;” (AVVD-25 de maio de 1993) 
 
“vinde reconhecer vossos pecados em Minha Presença e Eu responderei 
aos vossos gritos de arrependimento;” (AVVD-25 de fevereiro de 1995) 
 
“vinde a Mim como sois, não espereis ser santos;” (AVVD-30 de março de 1995) 
 
“ao menor sinal de arrependimento de vossos pecados e Eu vos perdoarei 
e esquecerei;” (AVVD-30 de maio de 1995) 
 
“arrepende-te e obterás o fruto do perdão;” (AVVD-06 de outubro de 1995) 
 
“tu, que não vives santamente, vem! vem a Mim e arrepende-te! Eu te 
darei um novo coração;” (AVVD-04 de agosto de 1996) 
 
“não é pela eloquência das palavras que sou movido ou influenciado, mas 
pelo espírito contrito;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
[Espírito Santo] 

 
“por isso agora é o tempo do arrependimento; renunciai ao vosso pecado 
e encontrai favor Comigo;” (AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“bons e maus, de modo idêntico, necessitam de arrependimento; os bons 
por não fazerem exatamente Minha Vontade e por não rezarem da 
maneira correta7 - muitos deles aproximam-se de Mim apenas com 
palavras; os maus, por cometerem pecados mortais por causa da dureza 
do coração e de sua indiferença com relação a Mim e a Minha Lei;” (AVVD-

31 de dezembro de 2000) 
[7] Quando uma alma não é humilde, o pedido feito na oração não será ouvido. Quanto mais humilde 
for a alma, mais facilmente atrairá a atenção de Deus para ouvi-lo. 
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“...quem se apressar através do arrependimento e se esforçar em voltar a 
Mim, Eu, de Minha parte, o batizarei com o Espírito Santo para que se 
torne sem mancha, conforme Meu gosto;” (AVVD-21 de maio de 2001) 
 
“mostrei portentos no céu e enviei Meus anjos descalços para inflamar 
com Minha Palavra vossos corações, geração; Eu os enviei para avisar-
vos de que a menos que vos arrependais, rezais e façais reparações por 
vossos pecados, emendando vossas vidas e, a não ser que valorizeis Meu 
Santíssimo Sacramento e vivais santamente unidos, fixando-Me como um 
selo em vosso coração, vós, por vossa própria falta, atraireis sobre vós 
todos os males da terra;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“as montanhas e a fundação da Terra hoje tremem por vossas 
iniquidades;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“Meus persistentes apelos ao arrependimento não foram ouvidos; o 
mundo se arrasta ainda mais fundo na lama do pecado e na sombra da 
morte; Minha semente está morta por falta de irrigação; muitos de Meus 
pastores falharam Comigo, atraindo consigo milhões de almas para o 
Abismo e para a perdição; pode alguém dizer: “não fomos avisados; não 
vimos qualquer sinal celeste;” e eles continuam a viver para si mesmos...” 
(AVVD-07 de fevereiro de 2002) 
 
“a morte está na esquina, mas, mesmo assim, o mundo não invoca meu 
Santo Nome; esta geração recusa-se a caminhar Comigo;” (AVVD-01 de junho 

de 2002) 
 
“Minha Lei é constantemente violada;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“tenho, em Minha grande benevolência, colocado o salutar remédio do 
arrependimento no coração renovado que Me mostrará grande fervor e 
veracidade, enquanto se arrepende; com efeito, cada um encontra o 
tesouro da intimidade Comigo, tão logo este ato humilde é realizado; neste 
tesouro de intimidade eles descobrirão Minha amizade;” (AVVD-01 de junho de 

2002) 
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“quanto mais sincero é o penitente, maior é Minha amizade; cada palavra 
pronunciada com veracidade atrai para mais perto Minha amizade, pois 
Minha amizade é proporcional a seu arrependimento;” (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; o 
pecado é semelhante a um veneno dentro de vós e quanto mais ele 
permanece dentro de vós, mais doentes ficais, atraindo-vos para mais 
perto da morte; quanto mais tardais em removê-lo de vosso sistema, tanto 
mais vos arriscais a morrer; podeis libertar-vos e purificar-vos do veneno 
do pecado se vos humilhardes e perceberdes que o único remédio para 
purificar vossos pecados é o arrependimento; dizei-Me: quem de vós 
arriscaria sua vida ao descobrir que engoliu veneno e permaneceria inerte 
sem nada fazer a respeito? para serdes curados desta poção mortal, 
tendes de baixar vossa cabeça e admitir que sois pecadores, oferecendo- 
-Me vosso arrependimento; então todo o amargor do veneno será 
removido incluindo a própria serpente, que tendes alimentado em vossas 
entranhas durante toda vossa vida,3 sendo libertos, Eu substituirei esses 
males através de Minha doçura... sim, uma vez que esses males estejam 
fora, vós vos recuperareis e, novamente recuperados, não mais sereis 
estranhos à Minha Lei; de boa vontade, voltareis vossas costas ao mundo 
porque diante de vós, vereis Minha Glória e Meu Esplendor; a vista de 
Minha radiante Presença brilhará em vós, por dentro e por fora de vós;” 
(AVVD-01 de junho de 2002) 
[3] Toda essa imagem de “veneno” e “serpente” dentro de si mesmo e a purificação pelo 
arrependimento, lembra-me dos possuídos que, na libertação, vomitam pregos, algumas vezes vidro, 
fios de aço e outras coisas. 

 
“está escrito: “Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles 
vivíeis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o Príncipe do 
poder do ar,1 o espírito que agora opera nos filhos da desobediência...”2” 
(AVVD-01 de junho de 2002) 
[1] Satanás. [2] Ef 2, 1-2. 
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“mas agora, depois de teu arrependimento e através da graça mostrada a 
ti, Eu te trouxe a vida em Mim... Eu te revelarei, então, em Meus sorrisos, 
o caminho da vida; tu não caminharás sobre carvões ardentes, mas sobre 
safras; o Deus que julgavas inexpressivo e inacessível, te dará ilimitada 
alegria em teu coração enquanto te expressa Sua Alegria: “outrora, eras 
como um campo em que nada crescia além de espinhos e abrolhos, 
praticamente inabitado e maldito; mas agora, Comigo, serás como um 
campo de Minha escolha, irrigado pelas fonte do Espírito Santo e darás 
colheitas aceitáveis a Mim”;3” (AVVD-01 de junho de 2002) 
[3] Hb 6, 7-8. 

 
“apesar de todas essas Odes e avisos, o povo da Terra não se arrepende, 
nem desiste de seus pecados; muito poucos seguem Minha Lei de Amor 
e fazem o que Me agrada;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“Satanás, em sua fúria, não te solta mas te mantém prisioneiro em seu 
calabouço a fim de despojar-te, a ti que perdeste a graça de te 
arrependeres; envolto por seu véu, tu te tornaste seu brinquedo; teu 
arrependimento quebrará tuas correntes e afastará as hordas de maus 
espíritos que se aninharam em ti, enquanto alguns pairam sobre tua alma 
tão lamentável; em tua miséria, falta-te a vontade e a força para dominar 
teu inimigo e jogar fora os grilhões da carne que te ligam a este mundo;” 
(AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“hoje, nestes tempos de Misericórdia, Eu te ofereço a graça, como um 
dom e como um caminho recompensador, que conduz a Mim;” (AVVD-13 

de setembro de 2002) 
 
“- ofereço-Me para carregar-te em Meus ombros durante tua 
convalescença;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“- ofereço-te Meus Anjos que tratarão tuas chagas com inefável ternura, 
chagas infringidas à tua alma pelas paixões deste mundo; Eles te 
assistirão em tua reabilitação, trazendo-te de volta à vida, regenerando 
tua alma mutilada numa nova vida em Mim;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
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“- Eu te ofereço um lugar em Meu Coração, onde florescerás com uma 
profundidade de ensinamentos da Sabedoria; Eu te cumularei de 
inestimáveis dons, como um esposo cumula sua esposa que capturou 
seu coração; e expressarei Meu Amor a ti, Minha esposa, enquanto te 
envolvo em Meus Braços, cantando para ti as Odes de Minha criação e 
de como vieste à existência; Eu te revelarei os mistérios de antes de a 
Terra começar a existir, antes de a natureza nascer e, enquanto cortejo 
tua alma, tu declararás à Sabedoria, “minha Irmã!” sim, Eu te libertarei 
como a um pássaro da arapuca e te libertarei como a uma gazela da 
armadilha, se estiveres disposta a te voltares para Mim, reconhecendo-
Me em teu arrependimento;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“- Eu te ofereço baladas Minhas e a graça particular de estar em Minha 
Presença, apenas tu e Eu;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“Eu te oferecerei a Santa Sabedoria se te esquivares diante do pecado e 
fugires do mal, arrependendo-te e meditando sobre o que era falso; e se 
Me perguntares: “dizei-me, Pai, dizei-me, de onde vem a Santa 
Sabedoria? onde se pode encontrar o entendimento, uma vez que está 
fora do conhecimento de cada coisa viva, escondida de toda a criação?” 
Eu te responderei, Minha filha: “Sabedoria? é o temor do Senhor; 
entendimento? é evitar o mal;”” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“Com graça, Eu abraço aqueles que se arrependem; Eu sinto repugnância 
por toda a malícia e corrupção, mas Meu Espírito liberta todos aqueles 
que admitem seu pecado, pondo um fim aos espíritos malignos; Eu não 
sou um governador terreno, sou um Governador de Justiça, com nobres 
decretos e regras virtuosas carregadas de esplendor e majestade, no 
entanto, de Coração manso e humilde;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“pede pela graça da compunção; através do ato de compunção a alma é 
conduzida à uma verdadeira metanoia;1” (AVVD-17 de janeiro de 2003) 
[1] Arrependimento. 
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“o que é a Graça? é como uma luz candente que te mostra como partilhar 
a Vida Divina;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu não sou comovido pela eloquência de palavras ou afetado por sua 
expressão, mas Eu Me delicio no coração contrito;” (AVVD-03 de fevereiro de 

2003) 
 
“por isso, tu que Me buscas, vem e aprende; se não Me1 puseres à prova, 
mas vieres a Mim com simplicidade de coração, então, Eu, como um rio, 
fluirei em ti;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[1] Sb 1, 2. 

 
 

18.  AUTORIDADE DE JESUS 

“estás passando pelas mesmas coisas que Eu, quando estava na Terra; 
lembras-te ...de quando os fariseus perguntaram-Me sobre quem Me dera 
autoridade para pregar? ... Minha Mensagem vem de Mim; toda 
autoridade virá de Mim; tu Me pertences; por acaso Eu escrevi, em 
qualquer instante, que tua autoridade será dada pela humanidade?” (AVVD-

21 de outubro de 1987) 
 
 
“tu estás sob Minha Autoridade, que é Uma; Uma só Autoridade;” (AVVD-
21 de outubro de 1987) 
 
 
“dize à Santa Sé que sou Eu que te envio a eles; escuta-Me, se 
perguntarem a qual comunidade pertences, dize-lhes que Me pertences 
e que estás sob Minha autoridade;” (AVVD-27 de outubro de 1987) 
 
“as autoridades eclesiásticas invariavelmente vos rejeitarão; Eu fui 
rejeitado pelos fariseus, porque acreditavam deter todo o poder e 
autoridade; eles se esqueceram de que nada poderiam fazer sem que o 
poder e a autoridade lhes tivessem sido dados do alto;” (AVVD-04 de maio de 
1988) 
 
 
“por isso não digais com que autoridade ela2 vem nos falar? Eu sou sua 
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Autoridade e essa Autoridade veio para dizer aos zombadores:3 Eu vos 
expulsarei de vossas cátedras, mas elevarei os humildes para os enviar a 
evangelizar um povo descristianizado; Eu respirei fundo, suspirando, 
enquanto passava por aqueles zombadores; seu espírito está  
completamente tomado por urtigas; enquanto olhava para a Vinha1 que 
Meu Filho Jesus Cristo lhes2 deixou, novamente Eu respirei fundo; onde 
é o banquete de vinhos finos? de comida rica e suculenta e de vinhos 
decantados? é este o lugar onde costumava haver mil vinhas?” (AVVD-28 de 
setembro de 2000) 
[2] Aparentemente, Deus Se refere a mim... [3] Deus fez-me compreender que Ele Se refere aos pastores 
que se comportam como Caim e não pastoreiam as ovelhas que lhes foram confiadas. Eles são como 
lobos vestidos de pele de cordeiro; alguns deles ocupam altas posições e perseguem os Abéis, os 
pastores bons e féis, e todas Suas Boas Obras. [1] Nome simbólico para Igreja. [2] Para os guardiões, 
ou seja, os sacerdotes. 
 
 

19.  AVISOS... SINAIS... 

“dei à Minha criação inumeráveis sinais avisando-os; suscitei santos para 
anunciarem Meus desejos, mas eles2 ouviram? algo mudou?” (AVVD-30 de 
outubro de 1987) 
 
“Minha criação deve ser avisada; não deixeis que os mesmos erros se 
repitam; ...quando lhes dei Meu grande Milagre de Fátima, avisei Minha 
criação, mas eles prestaram pouca atenção ao Meu aviso; ao contrário, 
gastaram seu tempo duvidando, discutindo, jamais muito poucos sabiam 
da urgência dessa Mensagem;” (AVVD-01 de dezembro de 1987) 
 
“transmite Meu aviso à Minha criação; tremendas reparações têm de ser 
feitas; Minha criação deve ser informada e deve acreditar em Mim; 
lembra-lhes de Meu amor; propagai Minha Palavra, promovei-Me... 
promovei-Me, não Me oculteis! ...declarai abertamente Minhas Obras do 
passado e do presente...” (AVVD-01 de dezembro de 1987) 
 
“...as horas estão voando, dissolvendo-se como sombras e já viveis os 
primeiros sinais de Meu Regresso; as primeiras dores do parto já  
começaram, mas semelhante à Loucura, Minha criação ri, rejeitando 
Meus primeiros sinais, recusando-se a acreditar que as dores do parto já 
começaram!” (AVVD-25 de agosto de 1988) 
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“aproxima-se o dia em que cada visão que Meus videntes tiveram se 
realizará, pois sempre cumpro o que anuncio;” (AVVD-29 de março de 1989) 
 
“...está próximo o Dia em que cada visão será realizada; em breve, cada 
visão será cumprida e durante vossa existência também...” (AVVD-19 de junho 
de 1989) 
 
 

20.  BETH MYRIAN 

“estabelece Nossas Beth Myriam onde puderes; levanta os oprimidos e 
ajuda os órfãos; protege-Me, resgata-Me da sarjeta, abriga-Me e alimenta-
Me, alivia Meu fardo e Minha fadiga, apoia-Me e encoraja-Me, mas, 
acima de tudo, ama-Me; tudo o que fazes ao menor de Meus irmãos, tu 
o fazes a Mim... Eu abençoo os que apoiam Minha vida, que eles 
permaneçam virtuosos e todo-amorosos; Eu estou convosco...;” (AVVD-27 

de março de 2002) 

 
21.  CAINS 

“os Cains? eles pertencem ao mundo; eles vieram dos homens; desta vez, 
Eu Mesmo Me interporei entre Caim e Meu Abel; extirparei tudo que vier 
de Caim; afastarei a arma da mão de Caim deixando-o nu; ele terá de 
enfrentar Abel, desarmado;” (AVVD-16 de agosto de 1987) 
 
“Caim representa todas as coisas que pertencem ao mundo, ...Caim 
representa tudo o que desagrada Meus olhos; ele representa nessa era: 
iniquidade, materialismo, revoluções, ódio, paganismo,1 opressores 
daqueles que abençoei, imoralidade; Caim jamais compreendeu Abel, a 
quem moldei à Minha semelhança; Abel vem de Mim, ele é Minha 
semente;” (AVVD-20 de agosto de 1987) 
[1] Ateísmo. 

 
“desta vez Caim terá de enfrentar-Me ao invés de seu irmão; se ele 
levantar a mão para golpear, terá de golpear-Me, será descoberto e se 
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encontrará nu diante de Mim, seu Deus;” (AVVD-02 de dezembro de 1987) 
 
“Caim não executará seu plano, e não se livrará, desta vez, de seu irmão; 
Eu o deterei e o surpreenderei; mal sabe ele que estou entrando em seu 
quarto como um ladrão1 para desmanchar seu plano, deixando-o nu; e 
Caim permanecerá nu até que venha a Mim arrependendo-se; reza por 
essa hora, essa hora que suscitará apelos, súplicas e medo; essa será 
uma hora de Justiça;” (AVVD-11 de abril de 1988) 
[1] Jesus está entrando agora? 

 
“eles suprimem Meu Espírito, ridicularizam Minhas Bênçãos; esses são 
os Cains de hoje;” (AVVD-08 de março de 1989) 
 
“como poderiam os Meus rezar em paz o Credo dos Apóstolos e dizer, 
“Eu creio no Espírito Santo”, quando a maioria deles rejeita as Obras de 
Meu Espírito, O negam e O esmagam? ...não encontro santidade neles; 
quando, nestas trevas, eles enxergam uma pequena chama ao longe, eles 
vêm sobre ela como vento forte, para apagá-la, continuarem suas más 
obras nas trevas e não serem expostos à luz; ...eles não parecem querer 
viver na Luz;” (AVVD-08 de março de 1989) 
 
“Eu, o Senhor, formei profetas desde que vos criei, mas os Meus repetem 
o que sempre repetiram... eles ainda perseguem todos Meus profetas, 

“caçando-os de cidade em cidade; o Santo Sangue de Abel é derramado 
sem cessar; essas pessoas pedem-Me leis que sejam justas, elas anseiam 
para que Eu esteja perto delas, mas quando envio Meu Espírito Santo de 
Graça, elas fecham seus olhos, recusam-se a ouvir e deixam seus 
corações se transformarem em granito; elas se reúnem afastando Meu 
Santo Espírito de Graça como alguém que afugenta um pássaro maldito; 
Meu Sagrado Coração está sofrendo... abri! abri!1 não bloqueeis Meu 
Caminho! removei esses blocos que só impedem Meu povo, a quem 
deixastes faminto, de alcançar-Me;”” (AVVD-01 de maio de 1989) 
[1] Jesus chorava muito alto. 

 
“aprendei todos vós que quereis suprimir Meu Espírito de Graça e quereis 
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sufocar Minha Voz, todos vossos esforços malvados e vossas más 
intenções são todos em vão;” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“como posso suportar suas formalidades e sua pseudo-humildade quando 
em seu interior falta amor? ... vinde oferecer-Me vosso coração e Eu o 
impregnarei com Meu Amor para que, em retribuição, possais encher os 
corações de Meus filhos também; Eu sou vosso Santo que vos faz esta 
simples pergunta: onde está o rebanho que uma vez vos confiei, o 
rebanho que era vosso orgulho?2 purificai-vos, arrependei, obedecei ao 
Vigário de Minha Igreja, João Paulo II, que jamais vos abandonará, mas 
a quem deixais de lado e ignorais;  todos vós que ainda o ridicularizais, 
vós pesais muito intensamente em Meu Sagrado Coração... traído, Eu 
Sou, e pelos Meus... por quanto tempo ainda sereis um oásis enganador 
para o Meu rebanho; uma miragem de um deserto sem fim? ... sede o 
exemplo para Meu rebanho; o Amor espera, vinde adorar-Me, vinde 
adorar-Me, vosso Deus e vosso Rei; voltai para Mim, irmãos Meus, ...terei 
piedade de vós e deixarei que vossos pecados passem por  Mim, jamais 
vos recordarei de qualquer um deles;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
[2] Jr 13, 20. 

 
“buscai-Me enquanto ainda posso ser encontrado em Minha 
Misericórdia1” (AVVD-01 de junho de 1989) 
[1] Antes que Sua Justiça venha. 
 

“tudo o que preciso é um retorno ao amor, não Me ofereci, a Mim Próprio, 
por amor como uma oferenda perfumada e um sacrifício? é demais pedir 
vosso abandono a Mim? é demais pedir por algum reconhecimento e um 
retorno ao amor?” (AVVD-19 de junho de 1989) 
 
“o Amor deseja amor, o Amor está sedento de amor, o Amor vos suplica 
por um retorno ao amor; não vos revolteis contra Minha Lei, que é a Lei 
do Amor; ó bem-amados, como vos amo! por que tantos de vós deixastes 
de Me adorar? lembro-vos de que estou presente nesta Hora Santa; 
rodeado por Meus serafins e querubins, estou em silêncio diante de vós; 
Eu, o Santo dos Santos, dei-vos este nome: Bem-amados; ...por acaso 



97 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

vos verei na Hora de Adoração marcada, Meus bem-amados? levantareis 
e vireis a Mim, que estarei esperando em Meu Tabernáculo? ...lembrai-
vos de como tudo desaparecerá e nada restará, e de que um dia tudo 
acabará, mas vossa alma permanece para sempre;” (AVVD-19 de junho de 1989) 
 
“é porque Meus inimigos envenenaram as fontes que irrigam Meu jardim, 
para secarem os poucos frutos que nelas restavam; Eu os vi destruírem 
flor após flor, traiçoeiros e malvados como víboras, eles vêm  e noite ao 
Meu Santuário, revelando sem medo suas inclinações desprezíveis, tal 
como instigar os homens maus para que nenhum renuncie a seus 
malfeitos; ... eles são rebeldes, revoltando-se contra 
Minha Lei, são aqueles de quem as Escrituras dizem: “eles tratam as 
feridas de Meu povo superficialmente, dizendo: “Paz! Paz!” quando não 
há paz; eles não têm vergonha nem amor, eles não têm coração”; mas, 
Eu destruirei esses rebeldes com um Sopro Meu, destruirei todos esses 
Cains que se entronizaram em altos tronos de Falsidade; ... Eu os vinha 
avisando e, quanto mais os avisava, mais eles se recusavam a ouvir para 
não se voltarem para Mim e se converterem; ... eles se agarram a ilusões 
e falsidade, pisam em Meus devotos e naqueles que se mantêm fiéis a 
Meu Pedro;” (AVVD-09 de julho de 1989) 
 
“sim, eles ridicularizam todos os que ainda acreditam nele; esses Cains 
prejudicam Minha Igreja a ponto de fazerem Meus Olhos se 
transformarem numa Fonte de Lágrimas, chorando todo o dia e toda a 
noite... eis porque Eu vos envio3 exatamente esses a quem chamais de 
fracos, indignos, desprezíveis e tolos; pretendo envergonhar todos os que 
se julgam sábios, sereis pegos de surpresa, pois pretendo confundir-vos 
a ponto de não saberdes vosso próprio nome e de onde viestes;” (AVVD-09 

de julho de 1989) 
[3] Nossa geração, nossa era. 

 
“Eu sou o Grande Pastor de Meu rebanho; treinei pastores para tomarem 
conta de Meu rebanho, mas muitos de Meus companheiros vestiram o 
manto da incompetência, não se incomodando com os extraviados, nem 
trazendo de volta para o redil os desgarrados; Meus melhores amigos dão-
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Me as maiores tristezas, e as mais profundas Chagas em Meu Corpo são 
infligidas pelo cajado que Eu Mesmo lhes dei; eles são Meus melhores 
amigos, no entanto, estou irreconhecivelmente ferido por suas próprias 
mãos, sou incessantemente açoitado em Minhas costas; todo Meu Corpo 
treme de dor, Meus Lábios ressequidos tremem, sem medo eles gritam 
por Paz, mas não há paz, porque se deixaram ser capturados e seduzidos 
pelo Racionalismo, pela Desobediência e pela Vaidade; que tristeza Me 
causam e que Chagas Me infligem!” (AVVD-17 de julho de 1989) 
 
“é difícil desistir de suas doutrinas e regras humanas; é difícil morrer para 
sua avidez; é difícil aceitar o manto da própria humilhação; para esses 
Eu digo: gritai, pastores, berrai, rolai pelo chão, vós senhores do rebanho, 
pois os dias de vosso massacre chegaram; como os carneiros mais 
excelentes, caireis um após o outro; Eu vos tinha oferecido a melhor 
herança entre Meus amigos e vos tinha colocado com os eleitos; Eu vos 
confiei Minha Casa, mas não seguistes Meus preceitos; apostatastes e 
praticastes o que considero mal; chamei-vos, mas não quisestes ouvir, 
vós Me1 desobedecestes...” (AVVD-17 de julho de 1989) 
[1] Isso foi dito com grande amargura. 

 
“o céu está de luto, dia e noite, por estas heresias que se infiltraram em 
Meu Corpo, heresias que estão devorando Meu Corpo; como câncer, elas 
se desenvolvem dentro de Meu Corpo; seu fermento infiltrou-se em Meu 
Pão... em verdade Eu vos digo que essas pessoas carregarão o peso de 
suas faltas e da falta daqueles que as seguem; isso será tão grave quanto 
as faltas de seus antepassados que adoraram Baal;” (AVVD-30 de julho de 1989) 
 
“concedo-vos Maravilhas e Sinais e encho os céus com Prodígios, dou-
vos repetidamente avisos, dou-vos Grandes Sinais de Meu Amor e de 
Minha Misericórdia, mas não estais conscientes deles...” (AVVD-09 de agosto 

de 1989) 
 
“Eu sou Aquele que reprova e disciplina todos os que amo; vinde e 
arrependei-vos, enchei, hoje, de alegria Meu Sagrado Coração e colocai 
vossos olhos em Mim, vosso Pastor, para que não mais erreis, sem 
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destino, nesse deserto;” (AVVD-09 de agosto de 1989) 
 
“tudo o que peço desses pastores que voltaram suas costas a Pedro é que 
dobrem seu pescoço e reconheçam seu Erro; ... não quero que caiam 
como estrelas, um após o outro; ... rezai por esses padres, Meu amor por 
eles é Grande, mas também o são as tristezas que hoje eles Me infligem; 
rezai para que eles se dobrem e lavem os pés uns dos outros, com 
humildade e amor;” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
 
“Eu desnudarei seus2 esconderijos e sua raça será aniquilada, extinta;” 
(AVVD-agosto de 1990) 
[2] As raposas: os maçons. 

 
 

22.  CONFIANÇA/ESPERANÇA EM DEUS 

“jamais te abandonarei…” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“...dá-Me tudo o que tens;” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“...invoca-Me em tudo o que desejas;” (AVVD-29 de maio de 1987) 
 
“vem, rezemos: “Ó Pai, ficai comigo até o fim; sou fraca; dai-me Vossa 
Força para que Vos glorifique, amém.”” (AVVD-02 de junho de 1987) 
 
“permite-Me conduzir-te cegamente por todo o caminho; jamais te 
abandonarei!” (AVVD-12 de novembro de 1987) 
 
“segue Minhas pegadas, elas te levarão aonde desejo que estejas;” (AVVD-

26 de março de 1988) 
 
“vem e compartilha Meu manto...” (AVVD-07 de abril de 1988) 
 
“tu Me pertences e Eu a ti; ...confia em Mim então; pega Minha Mão, 
nunca te faltarei!” (AVVD-07 de abril de 1988) 
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“tu Me pertencias, vieste de Mim, descendes de Mim... ...não estás só; 
estou perto de ti e em Mim encontrarás repouso; coragem, filha; apoia-te 
em Mim quando estiveres cansada e Eu te descansarei e te consolarei;” 

(AVVD-12 de abril de 1988)   
 
“suporta as adversidades à tua volta por amor a Mim e confia em Mim, 
teu Deus; não percas tua confiança; tua era é um deserto, não deixes que 
essa aridez te afete, ...precisas confiar em Mim...” (AVVD-25 de julho de 1988)   
 
“confia em Mim; conservo-te sob Minha Luz, alimentando-te com Minha 
Seiva;” (AVVD-09 de agosto de 1988)   
 
“Meus Olhos constantemente te observam, te guardam e te abençoam;” 
(AVVD-20 de setembro de 1990)   
 
“não estás só, jamais; estou sempre aonde vais, Eu sou teu Santo 
Companheiro;” (AVVD-23 de outubro de 1990)   
 
“Depositas inteiramente tua confiança em Mim... ... estás depositando 
tua confiança em Mim e deves confiar plenamente em Mim;“ (AVVD-07 de 

novembro de 1990)   
 
“Eu estou, Eu estava e sempre estarei firmemente a teu lado;” (AVVD-30 de 

julho de 1991) 
 
“confia sinceramente em Mim; põe toda tua fé em Mim, Eu jamais te 
faltarei...1” (AVVD-22 de julho de 1992) 
[1] Jesus olhou-me seriamente e disse o que se segue. 

 
“toda tua vida deveria girar ao Meu redor, tua vida está em Minhas Mãos 
e não és nada mais que um grão de poeira;” (AVVD-23 de julho de 1992) 
 
“nunca soltes da orla de Minhas Vestes!” (AVVD-02 de dezembro de 1992) 
 
“põe tua esperança em Mim e ficarás em segurança;” (AVVD-10 de junho de 
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1994) 
 
“quero que coloques tua esperança em Mim, pois sou rico em felicidade 
e generoso também em dá-la;” (AVVD-19 de junho de 1994) 
 
“segue Meus programas, que estabeleci para ti e confia inteiramente em 
Mim!” (AVVD-01 de novembro de 1996) 

 
23.  CONFISSÃO 

“dei a Meus ministros autoridade para confessar Meus filhos;” (AVVD-15 de 

fevereiro de 1987) 
 
“não Me recuses nada; exigirei muitas coisas de ti; estás pronta para 
seguir teu Deus e Salvador?” (AVVD-15 de fevereiro de 1987) 
 
“jamais duvides, jamais duvides de Meu Perdão;” (AVVD-05 de outubro de 1987) 
 
“bem-amados, não tenhais medo de Mim; ...vinde a Mim, caí nos Braços 
do Amor, Eu não vos repreenderei; Eu estou aqui para esquecer e 
perdoar;” (AVVD-março de 1989) 
 
“vinde todos aqueles que não se reconciliaram Comigo, vinde agora e 
reconciliai-vos;” (AVVD-29 de março de 1989) 
 
“Eu, solenemente, peço a todos vós para confessardes vossa culpa e Me 
desejardes;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“confessai vossos tão inumeráveis pecados;” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“Eu salvo todos os que se agarram a Mim, respondo a todos os que Me 
invocam; compassivamente cuido de odos vós, pois sei quão frágeis sois 
e quão facilmente sois tentados pelo Tentador;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
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“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; bem-aventurados os que obedecem Minha Lei, 
seguem Meus preceitos e honram Meus Santos Sacramentos;” (AVVD-29 de 

setembro de 1989) 
 
“se soubésseis o quão alarmante é não conhecerdes a causa de vossos 
pecados, não sentirdes vossos pecados e terdes perdido o sentido do que 
é bom e do que é mal!” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“não sufoqueis Meu Espírito com vossa imoralidade, racionalismo, 
egoísmo e outros pecados;” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
 
“vem, arrepende-te... confessa teus pecados, Meu filho;” (AVVD-29 de 

novembro de 1989) 
 
“libertai-vos indo à confissão; arrependei-vos verdadeiramente e jejuai 
para Me receberdes na pureza e na santidade; Minha porta está sempre 
aberta a todos vós, bem-amados; sou conhecido por não ser insensível 
com a necessidade do pobre e do doente; portanto não coloqueis vosso 
Deus à prova e não duvideis de Minha Infinita Misericórdia;” (AVVD-30 de 

julho de 1990) 
 
“- sede constantes em vossas confissões, filhinhos, para poderdes vir 
receber-Me na Santa Eucaristia, tão frequentemente quanto puderdes;” 
(AVVD-02 de agosto de 1991) 
 
“- confessa-te mais frequentemente; não digas que sim e depois não o 
fazes; é melhor dizer: “Procurarei agradar-vos, Senhor!”” (AVVD-11 de setembro 

de 1992) 
 
“teu Mestre não te negará Sua Luz; Ele te dará suficiente Luz para 
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cresceres e seguires as Pegadas de teu Mestre, e o que aguardava o 
Mestre aguardará o discípulo;” (AVVD-11 de setembro de 1992) 
 
“confessa frequentemente teus pecados, admitindo seres uma pecadora, 
a fim de que a Víbora, o pai das mentiras, seja incapaz de te enganar... 
em teu arrependimento produzirás sempre o fruto adequado: o fruto do 
amor;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“confessai vossos pecados com frequência para que não deis ensejo ao 
demônio...” (AVVD-09 de novembro de 1996) 

 

24.  CONHECER A DEUS 

“por que, por que alguns de vós Me odiais e Me perseguis? vós Me odiais 
por causa das Minhas Leis, que vos foram dadas? impeço-vos de viverdes 
livres e de vos rebelardes? não ouvistes falar de Mim porque não havia 
ninguém para vos ensinar? desenvolvendo então vossas próprias leis, 
desejando as riquezas e os prazeres mundanos, seguindo vossas próprias 
inclinações? este é o início de vosso ódio por Mim: é porque não Me 
conheceis; vinde então ao Meu encontro; Eu sou Amor, crede em Mim; 
se Me disserdes que não Me conheceis, Eu vos digo que vos conhecia 
antes de nascerdes e vos consagrei; se Me disserdes que Me odiais, Eu 
vos digo que vos amo; se pecastes, Eu vos perdoei; se profanastes Meu 
Nome, Eu derramei Minha Misericórdia sobre vós; se Me feristes, Eu 
ainda vos amo e vos ofereço compartilhardes Meu Reino 
no Céu; apesar de vossas iniquidades, Eu vos perdoo completamente;” 
(AVVD-02 de fevereiro de 1987) 
 
“vinde conhecer-Me melhor e Me amareis; como podeis amar uma 
pessoa da qual nada ou pouco sabeis? esforçai-vos para conhecer-Me 
bem e Me amareis fervorosamente;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“vinde conhecer-Me, Eu não sou inatingível; caminhamos lado a lado, 
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vós viveis em Mim e Eu em vós; jamais estamos separados, jamais; 
...apesar de muitos de Meus filhos bem-amados estarem santificados 
pelo Batismo, só muito poucos conhecem-Me tal como Eu sou; eles se 
esquecem de considerar-Me como um Pai amoroso; muitos desistem de 
Mim pensando que sou inatingível; muitos deles pensam sobre Mim a 
seu modo atribuindo-Me permanentes sentimentos de tendências 
mesquinhas; alguns pensam em Mim apenas com medo e outros 
duvidam de Meu Amor Infnito;1” (AVVD-08 de março de 1987) 
[1] Essa mensagem continua em 18 de março de 1987. 

 
“Meus filhos afastaram-se de Mim e seus corações estão congelados pelo 
egoísmo; eles esqueceram-se de Mim; por que tendes medo de olhar para 
Mim? 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;” (AVVD-18 de março de 1987) 
 
“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; ...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; ...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;” (AVVD-18 de 

março de 1987) 
 
“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 
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que desejo tornar-Me íntimo de vós e que Me tenhais como vosso Santo 
companheiro; ...Eu não vos recusarei; Eu vos acolherei em Meu abraço; 
voltai para Mim sem medo;” (AVVD-18 de março de 1987) 
 
“sei que muitas almas creem em Mim, como se Eu fosse apenas um mito; 
elas acreditam que existi somente no passado; para muitas nada mais 
sou que uma sombra passageira, agora eclipsada pelo tempo e pela 
evolução; muito poucos percebem que existi, em carne, na Terra e que 
estou no meio de vós; ...conheço seus medos, conheço suas angústias, 
conheço suas fraquezas, não testemunhei todas essas fragilidades no 
Getsêmani?” (AVVD-16 de maio de 1987) 
 
“Eu sou Tudo; Eu sou o Alfa e o Ômega; Eu sou o Eterno, Eu sou o Elixir; 
ama-Me; permanece em Mim; jamais tenhas medo de Mim; deixa esse 
medo, erroneamente ensinado pelos homens, ser substituído por amor; 
vive em Mim sem medo; tem medo de Mim apenas se te rebelares contra 
Mim; Eu sou Amor; dize-lhes, dize- -lhes que abismo de Amor Meu 
Coração é!” (AVVD-04 de junho de 1987) 
 
“Eu sou Rico, mas poucos conhecem Minhas Riquezas!” (AVVD-01 de outubro 

de 1987) 
 
“Eu, o Senhor, trarei tudo à luz; nunca mais será noite, porque Minha 
Luz continuará a brilhar em vós, para sempre; sim, Eu mostrarei Meu 
Conhecimento... ...Eu vos darei um espírito de fervor para Me adorardes, 
vosso Deus...” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“nenhum homem dirá: “onde está Nosso Senhor?” porque Eu gravarei 
profundamente Minha Lei em vosso coração; essa Promessa está inscrita 
à Minha frente;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“se as almas apenas soubessem como é maravilhoso viver em Deus, 
nenhuma se perderia tão facilmente, a não ser que escolhessem perder-
se como Judas; ele escolheu o caminho da perdição, não que Meu 
Coração não Se tenha consumido de tristeza, cada vez que o via dar um 
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passo mais longe de Mim; não que não tenha rezado por ele; não que 
Meus Olhos não tenham chorado muito por ele; abri tantos caminhos 
para ele tomar, todos conduzindo a Mim, mas assim que começava 
algum, ele o abandonava quando percebia que Eu o havia preparado para 
ele, pois ao pecado ele juntou rebelião, acumulando em seu coração 
injúrias para Mim, seu Deus, ao perceber que Meu Reino não era um 
reino terrestre de glória terrestre; ele fechou seu coração, cortou nossos 
laços e imediatamente afastou-se de Mim; seu sentido do que é justo ou 
não obscureceu-se e ele obedeceu o soberano que administra o ar;” (AVVD-

11 de novembro de 1990) 
 

“oh! quão pouco Me conheces, criação; passas tua vida inteira, 
criação, buscando tua felicidade em coisas fúteis, quando Eu, o 
Onipresente, te ofereço Amor, Alegria, Paz e Liberdade, para 
libertar-te das prisões do Mal;” (AVVD-06 de janeiro de 1991) 
 
“abre teu coração e convida-Me para que possas conhecer-Me;” (AVVD-04 

de julho de 1995) 
 
“quero que Meus filhos Me conheçam mais;” (AVVD-09 de julho de 1995) 
 
“conheces alguém que ultrapasse Minha Beleza e Minha Perfeição? não, 
não há ninguém... nem ninguém que ultrapasse Minha Sabedoria, Meu 
Conselho e Meu Entendimento;” (AVVD-13 de julho de 1996) 
 
“que eles saibam que Eu sou seu Pai e que todos vós sois obra de Meu 
Amor;” (AVVD-15 de julho de 1996) 
 
“aprende que qualquer um que se volte para Mim com o único desejo de 
Me agradar, de todo Meu Coração, sim, de todo Meu Coração, Eu lhe 
concederei Meus Favores... Eu lhes revelarei Minha Imagem de 
Bondade, para que terminem sua jornada Comigo;” (AVVD-15 de julho de 1996) 
 
“o conhecimento real é conhecer-Nos, em Nossa Santidade Trinitária e 
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viver em uma íntima união Conosco;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“vida eterna é conhecer-Me, o único Deus Verdadeiro;” (AVVD-06 de maio de 

1997) 
 
“que todos ouçam e aprendam que Eu sou um Deus de ternura e de 
misericórdia; ... buscai-Me de todo vosso coração e afastai vossos olhos 
do mundo, elevai-os para Mim e fixai vosso olhar em vosso Criador; 
...quem Me deseja? que ele venha a Mim e serei sua delícia, assim como 
ele também será Meu deleite, Meu jardim, Meu céu;” (AVVD-05 de junho de 

1997) 
 
“quem Me encontra, encontra a vida; feliz do homem que Me descobre e 
Me conhece;” (AVVD-09 de setembro de 1997) 
 
“permitindo-Me governar tua vida, fiquei afetuosamente diante de ti, 
convidando-te com estas palavras: é impossível a uma alma Me amar do 
modo como quero que Me ame, se ela mantiver distância de Mim; 
aproxima-te de Mim e saboreia Minhas delícias; desejo que te tornes 
íntima Comigo; se permaneceres longe de Meu abraço, não serás capaz 
de conhecer-Me;2” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
[2] Ou seja, todo o segredo de conhecer a Deus: íntima união. 

 
“em nossa íntima união e na unção de Meu Amor, te enfeitei com 
Conhecimento; o Conhecimento de como encontrar-Me e conhecer-Me;” 
(AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“é bom fazer boas obras para Mim e seguir algumas devoções, assim 
como atos de amor, ações de graça e atos de reparação, mas Eu ficaria 
imensamente desapontado se um dia morresses antes de Me 
teres conhecido;2 Eu ficaria imensamente angustiado se morresses antes 
de Me teres compreendido;3” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
[2] Mt 7, 21-23. [3] Jr 9, 23. 

 
“Nós somos Três Testemunhas e todos Nós Três concordamos, pois 
somos Um só Deus,5 com uma Vontade, um Poder e um Domínio; qual 
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a imagem, criação, que cogitaste de Mim e ainda não Me conheces?... e, 
no entanto, Eu jamais parei de testemunhar, Eu jamais Me escondi...6” 
(AVVD-07 de junho de 1998) 
[5] Na unidade de essência. [6] Neste momento vi uma Face inundada de luz, mais bela que a de 
qualquer anjo. O Informe tomou forma; nessa visão do Espírito Santo, que queria mostrar-Se, por Seu 
ilimitado Amor, um dom imerecido a um ser indigno como eu, deixou meu coração exultando; cada 
vez que a lembrança dessa visão volta a mim, meu coração de novo se alegra. Não a consigo apagar 
de minha memória; essa visão de Sua Santa Face permanecerá para sempre comigo. 

 
“...e vejam em Mim não apenas um Deus Todo-Poderoso, mas também 
um Deus de Bondade, o mais amoroso, e um íntimo Amigo; ... que todos 
saibam que Minhas Conversações são a própria doçura;” (AVVD-29 de agosto 

de 1998) 
 
“sou conhecido por Minha Misericórdia e por Meu terno Coração; não 
ouviste que posso transformar desertos em rios e solos áridos em fontes 
de água?” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“dize-Me, há na Terra maior alegria ou maior glória que compreender 
Meu Coração?” (AVVD-31 de outubro de 2000) 
 
“Minhas Palavras são uma contemplação mística para iluminar vossa 
mente por meio do Espírito Santo, e fazer-vos penetrar no sublime 
conhecimento de Deus;” (AVVD-31 de outubro de 2000) 
 
“Comigo estão as grandes riquezas, riquezas duradouras, que enriquecem 
os que se aproximam de Mim com um coração contrito; em nossos 
esponsais Eu te ofereci o tesouro de saber como Me possuir, o tesouro do 
Conhecimento do Deus Trino, e de como O compreender; não ouviste 
que somente pela Santa Sabedoria uma casa é construída e que pela 
compreensão é feita sólida? pelo conhecimento, seus armazéns são  
preenchidos com riquezas de todas as espécies, tesouros raros de valor 
divino e tão desejados pelos sábios de todos os tempos? em outras 
palavras: conhecendo-Me, vossa alma e vossa mente são preenchidas 
com Minha Luz transcendente e Minha Glória; vossa alma é preenchida 
com Minha Divindade, Comigo Próprio; então, somente então, vosso 
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coração se aplicará à disciplina e vossos ouvidos à instrução, adquirindo 
a Verdade e estimando-A ternamente; até mesmo vossa própria natureza 
será transformada, Meus bem-amados, à Minha deidade;” (AVVD-20 de janeiro 

de 2001) 
 
“para compreender-Me, o primeiro princípio é a Sabedoria; é reconhecer-
Me como vosso Deus e temer-Me; temer-Me é evitar todo o mal; é 
também ter-Me visto com vossos olhos espirituais, ainda na Terra; é 
essencial para cada um de vós ter-Me saboreado ainda na Terra; é 
importante que cada alma busque por essa visão,1 e se vossa alma não 
for capaz de atingir Minhas alturas,2 deve lutar e perseverar para elevar 
vosso espírito através da contemplação; de que outro modo poderíeis 
conhecer vosso Deus?” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[1] A visão de Deus. [2] O Senhor Se refere a Si Mesmo. 

 
“Eu não sou inacessível ou inatingível, visto que Eu Me mesclo à vossa 
alma; Eu Me uno convosco e nos tornamos um; então, uma vez unidos, 
para vos lembrar de vossa herança, Eu Me faço cognoscível a vós; em 
majestade e esplendor conduzo vossa alma às Minhas profundezas para 
revelar-Me com real prodigalidade;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“vós lestes que as profundezas de Deus só podem ser conhecidas pelo 
Espírito, para compreender as coisas espirituais; as Escrituras dizem: “o 
homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura  
para ele; não pode compreender, pois isso deve ser julgado 
espiritualmente”; “o homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de 
tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento 
do Senhor para poder instruí-lo?”1” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[1] 1Co 2, 14-16. 

 
“o tesouro de conhecer-Me e compreender é o Céu na Terra, todo o 
tempo; é governar com bondade, justiça  integridade na Terra; tendo 
recebido este tesouro pela graça do Espírito Santo, conhecereis Minha 
Vontade em vós; Nós dissemos uma vez:2 “Mas aquele que quer gloriar-
se glorie-se disto: Que ele tenha inteligência e me conheça...” esse 
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tesouro está acima do preço das pérolas;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[2] Jr 9, 23. 

 
“ah! então vem o tesouro da intimidade, intimidade Comigo, vosso Deus; 
as explosões das chamas vindas de  vosso coração inflamado de amor 
serão os primeiros sinais de vossa intimidade Comigo, os períodos 
prolongados de sede de Mim, incessantemente buscando por Mim, serão 
a aurora de vossa aproximação a uma união íntima que tanto desejo de 
cada alma, a fim de que elas possam vir saborear Minha Doçura e, com 
toda vossa alma, entrareis nas delícias do Céu e cantareis as melodias de 
Meus anjos, no Céu, em honra da Misericórdia que tive por vós;” (AVVD-20 

de janeiro de 2001) 
 
“então como Davi outrora gritou para Mim, inflamado por seu amor, vós 
também gritareis para Mim suas próprias palavras: “Deus, Vós sois o meu 
Deus, eu anseio por Vós; meu coração tem sede de Vós, meu corpo Vos 
deseja com ardor... sinto-me, por dentro, como terra seca, esgotada e 
sem água, sem Vós; sim eu Vos desejo contemplar; quando Vos recordo 
no meu leito, passo vigílias meditando em Vós; minha alma está ligada a 
Vós...3 embora eu seja jovem,4 Vós me destes mais compreensão que os 
idosos,5 pois eu observo Vossas divinas instruções; oh! como é delicioso 
ser Vosso amigo, meu doce Deus; Vossa Presença, tão intimamente 
enlaçada com Minha alma, me alegra e é mais doce que o mel; Vosso 
aroma perfuma todo o universo e inebria minha alma, enquanto revigora 
meu próprio ser;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[3] Extratos do Salmo 63. [4] Renascimento pelo Espírito. [5] O erudito. 

 
“não fiqueis surpreendidos quando Eu vier até vós para vos dizer: Eu sou 
agora Governador em vós e não tenho outro desejo que não seja o de ver-
Me em vós; Minha Presença em vós acende um desejo e sede por Mim 
como uma chama; cada suspiro de desejo será inalado por Mim como 
um perfumado buquê de rosas, que Me acalma das ofensas feitas contra 
Nós,1 pelos homens;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[1] A Santíssima Trindade. 

 



111 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“Eu dou a vista aos que não veem mas impeço o sábio e o entendido de 
entrar pela porta do conhecimento; entrando por essa porta, recebe-se a 
luz e a compreensão de todas Minhas Palavras,6 e, ao mesmo tempo, um 
reconhecimento de Minha Presença... mas o homem que se gloria de sua 
própria glória permanece do lado de fora dessa porta;7 permanece na 
escuridão; carne é carne e terá a visão da carne; mas a quem é nascido 
do Espírito, será dada a visão e verá Deus;” (AVVD-data desconhecida de 2001) 
[6] As Escrituras. 

 
“tenho comunicado à tua alma, geração, grandes coisas, mas a maior de 
todas é a manifestação de Mim Mesmo; Minhas divinas e frequentes 
visitas a ti são um dom de teu Rei demonstrando Seu fiel amor;” (AVVD-data 

desconhecida de 2001) 
 
“louvai-Me pelo conhecimento maravilhoso que vos dei em vossos tão 
miseráveis tempos, nos quais a fé no Deus Trino está perto de não existir 
e na qual o amor a Deus e ao próximo tornou-se frio;” (AVVD-data desconhecida 

de 2001) 
 
“Eu vos tenho revelado Meus dons e Meus tesouros abertamente a todos, 
com delícia e com os Lábios tremendo de emoção; Eu vos faço conhecer 
Minhas Bem-Aventuranças, permitindo-vos dar uma olhada nas 
profundezas de Meu Coração, mostrando-vos que gloriosos tesouros 
foram guardados para os vossos tempos tão maus e rebeldes; contemplai 
Minhas riquezas, contemplai a luz de Minha Glória porque isso está 
acima de toda a teologia;” (AVVD-data desconhecida de 2001) 
 
“lembra-te de que um dos mais nobres e mais inestimáveis tesouros é o 
Conhecimento de teu Deus como três vezes Santo, pois com esse tesouro 
obténs a amizade íntima de Deus e o Próprio Deus;” (AVVD-data desconhecida 

de 2001) 
 
“as Escrituras dizem que quando rezas o entendimento te é dado; se até 
hoje não Me compreendeste é porque não rezas; eis-Me aqui, não tenho 
nem prata nem ouro nem qualquer pedra preciosa em Minhas Mãos para 



112 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

te oferecer, mas, ao contrário, tenho algo que não tem preço: Meu 
Coração, com seus tesouros inesgotáveis dentro Dele;” (AVVD-data desconhecida 

de 2001) 
 
“Meus caminhos são caminhos encantadores que conduzem à perfeição; 
sois chamados a ser perfeitos; dei-vos e ainda vos dou um caminho fácil 
para Me compreender e compreendendo-Me, assim como os anjos Me 
compreendem, podeis obter a paz;” (AVVD-05 de maio de 2001) 
 
“- bem-aventurados aqueles que aprenderam a ter sede de Mim e a 
desejar abraçar-Me e possuir-Me, eles descobriram o Prodígio dos 
prodígios, que é Me conhecer e Me compreender em Minha doçura;” 
(AVVD-05 de maio de 2001) 
 
“o cumprimento de Minha Palavra levará tua alma a conhecer-Me; então, 
e somente então, tu te tornarás deus por participação e não pela regra;” 
(AVVD-13 de novembro de 2001) 

 

25.  CONSAGRAÇÃO 

“vinde frequentemente a Mim e consagrai-vos ao Meu Sagrado Coração, 
e Eu soprarei em vós e vos farei Meus, para espalhardes Minha Palavra 
pelos quatro cantos desta Terra, e lembrai-vos: que os vossos 
pensamentos sejam os Meus Pensamentos; que vossos desejos sejam os 
Meus Desejos;” (AVVD-02 de agosto de 1991) 
 
“deveis repetir Comigo a consagração ao Meu Sagrado Coracão1 e, 
enquanto a recitais, Eu, com Meu Dedo, vos marcarei com Meu Sinal; 
Minha Cruz será o Sinal entre vós e Mim; e Eu vos amarei de todo Meu 
Coração, vos guardarei e perfumarei com Meu Perfume;” (AVVD-05 de maio de 

1992) 
[1] Consagração ditada pelo Sagrado Coração, em 26 de janeiro de 1992. 

 
“consagrai-vos ao Meu Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de 
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vossa Bendita Mãe, para que Eu possa fazer de vossos corações, Meu 
Jardim, Meu Lugar de Repouso e Meu Palácio;” (AVVD-05 de maio de 1992) 
 
“consagrai-vos ao Meu Sagrado Coração e glorificai-Me; sois todos de 
Minha casa, e não quero ninguém perdido; se permanecerdes em Mim, 
vivereis; continuai, Meus cordeirinhos, a tornar conhecida por vossos  
irmãos e vossas irmãs, a Consagração ao Meu Sagrado Coração, assim 
como a Consagração ao Imaculado Coração de vossa Mãe;” (AVVD-10 de 

junho de 1992) 
 
“dize a Meus filhos para se consagrarem e às suas famílias aos Nossos 
Dois Corações; consagrai-vos, a fim de que Eu vos assinale como Meus;” 
(AVVD-02 de junho de 1992) 
 
“hoje, mais que nunca, peço a todos que vos consagreis, consagreis 
vossas famílias e vossas nações aos Nossos Dois Corações; permiti que 
assinale vossas frontes com o selo de Meu Espírito Santo;” (AVVD-20 de julho 

de 1992) 
 
“vinde e consagrai-vos ao Meu Sagrado Coração e ao Imaculado Coração 
de vossa Mãe;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“consagra cada minuto de tua vida a Mim, o Sagrado Coração;” (AVVD-02 

de março de 1993) 
 
“tu te consagrarás a Mim? renova teus votos de fidelidade; tu Me delicias 
quanto te consagras ao Meu Sagrado Coração;”  (AVVD-18 de junho de 1993) 
 
“felizes as nações que aprendem a aclamar Meu Sagrado Coração! elas 
viverão à luz de Meu favor;” (AVVD-13 de junho de 1996) 
 
“Eu te pedi para seres generosa e Me ofereceres teu coração como um 
sinal de teu amor; ... tu o destes a Mim, colocando-o prontamente em 
Minhas Divinas Mãos, para que Eu, por Minha vez, o enchesse de amor, 
firmeza e constância; desde então jurei guardar teu coração só para Mim, 
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e guardá-lo como a pupila de Meus Olhos; ... por causa de tua generosa 
oferta prometi fazer de teu coração um exultante 
sacrifício; ... teu coração ficará ansioso por Me servir, teu Deus, 
concentrando todas afeições que tinhas em outros lugares, apenas em 
Meu Real Coração;” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
 
“Eu te dei uma oração,4 na qual consagras teu corpo e tua alma ao Meu 
Sagrado Coração, a fim de que teus pensamentos sejam os Meus 
pensamentos, tuas ações sejam as Minhas ações, entregando 
voluntariamente tua vontade para que Minha Vontade seja feita em ti;” 
(AVVD-02 de novembro de 1997) 
[4] A Consagração de 26 de janeiro de 1992. 

 
“eleva teus olhos a Mim e entrega-te e tudo o que tens à Minha Vontade;” 
(AVVD-data desconhecida, 2001) 

 

26.  CONSOLAR A DEUS 

“agora vem e consola-Me; sim, amando-Me;” (AVVD-18 de março de 1987) 
 
“enfeita-Me com palavras ternas, palavras carinhosas; faze Minhas dores 
diminuírem; alivia Minhas Chagas impregnando-as com palavras 
carinhosas;” (AVVD-13 de maio de 1987) 
 
“vem descansar Minha Cabeça, sê Meu apoio para a cabeça, sê Meu 
escabelo, sê Meu Céu;” (AVVD-27 de março de 1989) 
 
“acaricia-Me com teu amor…” (AVVD-07 de julho de 1989) 
 
“consola-Me, sou teu Esposo;” (AVVD-12 de agosto de 1989) 
 
“podes aliviar-Me com teu amor; ama-Me e repara, jejua e sacrifica-te; 
todas essas coisas detêm a ira de Meu Pai; ... tuas lágrimas consolam-
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Me; ... deixa que tuas lágrimas dissolvam-se nas Minhas e sejam uma; 
quando Meu Pai vir tuas lágrimas nas Minhas, Ele Se acalmará ... tu Me 
consolas, desejando consolar-Me; criei-te para que Me consoles, criei-te 
para que Me descanses, ama-Me e compartilha Comigo Meus 
sofrimentos;” (AVVD-09 de outubro de 1989) 
 
“ama-Me, ama-Me, adora-Me, adora-Me e Eu farei o resto; aprende a 
dizer: “Jesus, fazei de meu coração Vosso lugar de repouso; vinde e 
repousai, Senhor;”” (AVVD-16 de dezembro de 1989) 
 
“deixa-Me entrar e descansar em teu coração...” (AVVD-17 de dezembro de 1989) 
 
“remove os espinhos que, agora, trespassam Meu Coração; ...os espinhos 
podem ser removidos pelo amor; ama-me, ama-Me, sê Meu bálsamo, 
consola-Me e traze-Me almas pequeninas; mostra-lhes Meu Coração, 
dize-lhes sobre Meu Amor, tira cada espinho e substitui-o por uma alma 
pequenina...” (AVVD-23 de dezembro de 1989) 
 
“acaricia-Me, teu Deus, com tua pequenez; acaricia-Me com as orações 
vindas de teu coração;” (AVVD-23 de dezembro de 1989) 
  
“satisfaze Minha insaciável sede de amor...” (AVVD-24 de dezembro de 1989) 
 

“...acaricia-Me, teu Senhor, com integridade e humildade;” (AVVD-05 de 

janeiro de 1990) 
 
“mostra tua ânsia em aplacar Minha insaciável sede de amor, deixando 
algumas gotas de teu amor em Meus Lábios ressecados, Eu as acolherei 
como as flores silvestres do deserto acolhem o orvalho da manhã;” (AVVD-

03 de abril de 1990) 
 
“cura Minhas Chagas com teu amor, arranca Meus espinhos e consola-
Me, louva-Me todo o tempo de teu coração;” (AVVD-03 de maio de 1991) 
 
“é a ti que Meu Coração busca – és tu que podes consolar-Me; é por ti... 
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que Meu Coração grita para te alcançar; vem, Eu, Jesus, te carregarei em 
Meus Ombros e te conduzirei para Minha Casa, que é tua Casa também; 
dá-Me tua amizade, dá-Me tua amizade e serei teu Santo Companheiro, 
cada dia de tua vida;” (AVVD-08 de julho de 1991) 
 
“carrega Minha Cruz quando estou cansado e consola Meu Coração que 
dói por falta de amor;” (AVVD-12 de julho de 1991) 
 
“acaricia-Me com teu amor, com teus pensamentos, com teu coração, 
com tuas boas ações;” (AVVD-05 de agosto de 1991) 
 
“consola-Me, deseja-Me, tem sede de Mim em Minha quietude, e permite 
ao teu Salvador repousar em ti;” (AVVD-14 de julho de 1992) 
 
“abri-vos para o vosso Santo e consolai-O, assim como Ele vos consola;” 
(AVVD-22 de julho de 1992) 
 
“...permanece perto de Mim e consola-Me...” (AVVD-28 de abril de 1993) 
 
“acaricia-Me com teu amor, acaricia Minha tristeza, acaricia Minhas 
dores, acaricia Meu Coração trespassado, vem a Mim e enxuga Minhas 
Lágrimas de Sangue;” (AVVD-12 de maio de 1993) 
 
“prova a amargura de Minhas Lágrimas, permite-Me... repousar em teu 
coração, ah! como amo este lugar! ... vem e cuida de Minhas Chagas, 
amando-Me...” (AVVD-20 de maio de 1993) 
 
“entra em Minhas Chagas e compartilha de Minhas agonias, vem e 
consola-Me!” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“acariciai-Me com amor;” (AVVD-14 de julho de 1993) 
 
“lembra-te da afeição que tenho por ti e de Meu Amor; abandona-te a 
Mim; vem consolar-Me com teu amor;” (AVVD-02 de junho de 1994) 
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“por vossa sede de Mim, vosso Deus, vós Me consolais e vos tornais um 
bálsamo reconfortante para Meu Coração ferido...” (AVVD-10 de julho de 1994) 
 
“dedicando-Me teu tempo, tu Me agradas e Me honras; amando-Me, tu 
Me alegras e Me glorificas; desejando-Me, tu Me encantas;” (AVVD-15 de 

junho de 1995) 
 
“trata de Minhas Chagas com teu amor, estou ferido a ponto de estar 
irreconhecível; eleva teus olhos ao Céu e verás Meus anjos chorando...” 
(AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“ama-Me e consola-Me; …ama-Me e junta-te às orações dos santos;” 
(AVVD-07 de julho de 1995) 
 
“adoça Meu Coração pois estou cheio de dor e desaponto;” (AVVD-10 de 

dezembro de 2001) 

 
 

27.  CONTEMPLAÇÃO 

 
“se tivesses mais tempo para pensar e meditar, tu Me agradarias muito 
mais; ...tu Me amarás em absoluto silêncio, rezarás em silêncio, entrarás 
em Meu Mundo Espiritual em silêncio;1” (AVVD-31 de maio de 1987) 
[1] A oração sem cessar. 
 

“Eu, o Senhor, escolhi para ti esse caminho; tu Me adorarás, teu Deus, 
em silêncio;1 Eu e tu, isolados, vivendo para Mim; desfruta de Minha 
criação; ama-Me, enxerga-Me em Minha criação; ama Minha 
criação;” (AVVD-10 de maio de 1988) 

[1] Deus concedeu-me a graça da meditação... Por isso preciso ficar só. 

 
“vem e adora-Me em silêncio, olha para Mim em silêncio; ama-Me em 
silêncio;” (AVVD-05 de junho de 1989) 
 
“Meus caminhos contigo são no silêncio;” (AVVD-23 de agosto de 1989) 
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“medita em silêncio, tem sede de Mim, gosto disso!” (AVVD-28 de setembro de 

1989) 
 
“deixa teu coração falar Comigo; vem e medita em Mim, medita Naquele 
que é o Caminho, a Verdade e a  Vida; vem para uma adoração 
contemplativa, pois isso é o que Me agrada; Eu e tu, tu e Eu, face a face, 
em absoluto silêncio; Eu, revelando Minha Beleza a ti, e tu, louvando-
Me;” (AVVD-12 de outubro de 1989) 
 
“delicia-Me e sente Minha Presença! oh! sim! tem fome de Mim, tem 
sede de Mim, olha para teu Rei! eis Aquele que te salvou! Olha ...para 
Minha Beleza!” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“eleva tua alma a Mim reduzindo teus pensamentos externos, recolhe-te 
e sente Minha Presença; deixa tua alma elevar-se da meditação à 
contemplação; alcança-Me, teu Deus, no silêncio; vem a Mim em 
adoração contemplativa; vês? Agora reza o terço;”  

(Jesus quer dizer enquanto estou sob ditado...) (AVVD-04 de dezembro de 

1989) 
 
“fica alerta para não perderes tua concentração; ... vem, medita; ... toda 
devoção à Minha Mãe agrada Meu Coração;” (AVVD-04 de dezembro de 1989) 
 
“deixa para trás tuas preocupações em Minha Presença; contempla-Me 
em silêncio; fica em paz, sente Minha Paz;” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
 
“delicia-Me e medita mais, reza mais, sê dócil para que Eu te forme à 
Minha Imagem;” (AVVD-22 de maio de 1990) 

 
“repousa em Meu Coração como Eu repousarei no teu;” (AVVD-22 de maio de 

1990) 
 
“considera Minha Obra em ti...” (AVVD-31 de julho de 1990) 
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“tão pouco é necessário para fazer feliz vosso Salvador; até mesmo um 
simples olhar dirigido a Mim,6 alegra-Me;” (AVVD-23 de fevereiro de 1995) 
[6] Isso aconteceu quando, com amor, olhei Seu Retrato. 

 
“conserva-Me em teu coração e obterás Minha Paz;” (AVVD-03 de março de 

1995) 
 
“és Minha única delícia, sempre que teus olhos Me contemplam 
fervorosamente, com ardor e com amor... ter-Me em teu coração é Vida;” 
(AVVD-12 de agosto de 1998) 
 
“mas agora passa teu tempo Comigo, numa santa contemplação, 
repousando em Mim, abandonando-te ao Meu bel-prazer;” (AVVD-15 de 

outubro de 1998) 
 
“desvia teus olhos do que te rodeia e fixa teus olhos, tua mente e tua 
alma numa santa contemplação em Meu Coração, e permite-Me 
continuar nossa doce e íntima conversa contigo;” (AVVD-19 de outubro de 1998) 
 
“enclausurada em Mim, em Meu Coração, quero que fiques em um 
permanente estado de contemplação, no qual tua alma permaneça 
tranquila e inebriada com Minha doçura;” (AVVD-03 de março de 1999) 
 
“enquanto estás Comigo deste modo, envolvida numa santa 
contemplação, nem mesmo o mais solene dos festivais em Minha honra 
Me é tão delicioso e agradável como esses momentos de tua 
contemplação;” (AVVD-21 de junho de 1999) 
 
“enquanto estás sentada “em silente meditação, contemplando-Nos, 
unindo-te a Nós, o aroma da rosa Nos perfuma, enviando-Nos um 
delicado odor enquanto cuidamos de ti, enviando-te Nossos raios, 
mantendo-te fresca e em flor; se deixares de Nos contemplar, o encanto 
de tua rosa desaparecerá... ...não substituas tua contemplação de Mim 
com outras coisas que te retiram de Meu abraço;” (AVVD-30 de julho de 1999) 
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“sê vigilante, porque teu inimigo gostaria de ver-te desligada de tua 
devoção a Mim e controlar-te, sobrecarregando-te de trabalho; assim 
como um barco superlotado afundará...” (AVVD-30 de julho de 1999) 
 
“portanto a única teologia e firmemente acrescento que a única verdadeira 
teologia é a contemplação de Mim, vosso Deus, e um antegozo da Visão 
Beatífica; esta é a verdadeira e santa teologia;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“contemplar a luz de Minha Glória está acima de toda teologia; ora, há 
algo maior no mundo do que penetrar no teu Deus e desfrutar de Sua 
Presença? ...Eu transcendo e reino nas alturas da Glória, por isso, é para 
lá que vossos olhos devem estar permanentemente elevados e sereis 
salvos;” (AVVD-28 de setembro de 2000) 
 
“é essencial para cada um de vós ter-Me saboreado ainda na Terra; é 
importante que cada alma busque por essa visão,1 e se vossa alma não 
for capaz de atingir Minhas alturas,2 deve lutar e perseverar para elevar 
vosso espírito através da contemplação; de que outro modo poderíeis 
conhecer vosso Deus?” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[1] A visão de Deus. [2] O Senhor Se refere a Si Mesmo. 

 
“contemplai Minhas riquezas, contemplai a luz de Minha Glória porque 
isso está acima de toda a teologia;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“contemplar-Me satisfaz tua sede, mas jamais a sacia, pelo contrário, 
aumenta-a; só na Visão Beatífica tua alma pode ser saciada e satisfeita, 
na plenitude de Minha Presença;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
“descobre-Me em ti; descobre Meu Reino no meio de teu coração; 
descobre Minha Grandeza dentro de ti;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“Minha Luz é permanentemente contemplada por Minha Corte celeste, 
com reverência, mas com entusiasmo ao mesmo tempo;” (AVVD-03 de fevereiro 

de 2003) 
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28.  CONVERSÃO (DE VASSULA) 

 
“...quando finalmente Me encontraste fiquei pleno de felicidade; tive 
cuidado em não te afugentar; fui delicado contigo tratando-te como a mãe 
lida com seu  bebê;  fiz  com  que  te  aproximasses de Mim; Eu estava 
pleno de felicidade chamando-te e encontrando-te, tendo-te perto de 
Mim, compartilhando tudo o que tenho, ... e agora, tu Me dizes que 
pensas deixar-Me, porque Eu, Deus, sou impossível de alcançar, e que 
recebeste a informação de que somente as almas dignas podem alcançar-
Me e que estás abaixo do nível exigido! Eu nunca rejeito alma alguma; 
ofereço Minhas graças até mesmo aos mais miseráveis; delicia-Me 
encontrando-Me desse modo,  ...lê hoje a Primeira Carta de Pedro; ... 
Pedro ensina a teres fé;” (AVVD-05 de outubro de 1986) 
 
“antes de Me aceitares, Eu estava todo o tempo perto de ti olhando cada 
movimento que fazias; ...chamei-te tantas vezes, mas não tinhas 
consciência de Minha Presença; agora, finalmente, tu Me ouviste e vieste 
a Mim...” (AVVD-21 de janeiro de 1987) 
 
“Eu te converti, despertando-te;” (AVVD-24 de janeiro de 1987) 
 
“...sabes há quantos anos Eu esperava que Me aceitasses? oh, quão 
distante estavas de Meu Coração;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“Eu temia por ti, tinhas-te afastado de Mim e Meu Coração estava 
totalmente dilacerado de tristeza; ... tenho esperado por tantos anos;” 
(AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“quando Eu, Yahweh, passava entre os mortos,1 Eu te vi entre os maus, 
que te seguravam, atormentando-te; Eu te vi lutando sozinha e tua alma 
próxima da morte; senti-Me cheio de compaixão por ti; lembraste Minhas 
obras do passado e percebeste que Eu podia ser teu refúgio, e assim Eu 
ouvi tua súplica vinda da Terra; ...sempre te amei, mas tu te esqueceste 
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de Mim; ansiava por ser amado por ti, ouvir-te chamar-Me de Pai; por 
quantos anos estive à tua porta, esperando que um dia pudesses ouvir-
Me… Eu estava ao alcance de tua mão; sim, tão perto de ti; então, Meu 
Coração não pôde resistir à tua súplica;” (AVVD-12 de fevereiro de 1987) 
[1] Os espiritualmente mortos. 

 
“vim cheio de alegria; finalmente, tu Me chamaste; Eu te ergui até Meu 
peito, filha, curei tuas feridas; ensinei-te a amar-Me; ensinei-te a receber-
Me elevando-te e deixei Minha Luz brilhar sobre ti...” (AVVD-12 de fevereiro de 

1987) 
 
“sinto-Me feliz por ter-te finalmente perto de Mim; não se alegraria um 
pai ao encontrar seu filho perdido? estavas perdida e Meu coração estava 
completamente despedaçado de tristeza; havias-te afastado deixando-Me 
desesperado; fui procurar-te e encontrei-te; como não Me alegraria em 
ter-te perto de Mim?” (AVVD-14 de fevereiro de 1987) 
 
“recorda-te de Quem te purifcou;3” (AVVD-15 de fevereiro de 1987) 
[3] Eu não compreendi, por isso hesitei. 

 
“em teu deserto, diariamente buscavas os prazeres materiais, 
simbolizando-os como deuses, idolatrando-os, alienando-te para ainda 
mais longe de Mim, amargurando-Me e ferindo Meu Coração; o Coração 
de um Deus vivo tão desprezado e não amado por ti, um Deus 
completamente esquecido; ...tu te extraviaste e assim te separaste de 
Mim; tu te afastaste da Verdade, transformando o bem em mal e 
apegando-te mais ao mal do que ao bem;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“Quando estavas ligada ao mundo, Vassula, eras prisioneira de todas suas 
tentações, mas agora tua alma é como uma pomba que foi solta; estavas 
engaiolada, bem-amada, engaiolada; deixa tua alma voar livremente, 
permite-lhe sentir essa liberdade que dei a todas as Minhas 
almas, mas quantas recusam essa graça por Mim oferecida; ...enquanto 
passava Eu te vi em tua gaiola definhando aos poucos e morrendo; 
Vassula, como poderia Meu Coração ver isso e não resgatar-te? vim e 
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quebrei tua gaiola, mas estavas impossibilitada de usar tuas asas, tais 
eram teus ferimentos; então Eu te carreguei até Minha morada, curei-te 
carinhosamente e deixei-te voar outra vez; agora Meu Coração rejubila ao 
ver Minha pombinha voar livremente e estar onde deveria ter estado 
desde o início;1” (AVVD-23 de abril de 1987) 
[1] Jesus dizia isto com muita alegria, respirando profundamente. 

 
“pombinha, voa livremente, mas retorna sempre a Mim e toma o Meu 
Pão; Eu te amo;” (AVVD-27 de abril de 1987) 
 
“Eu te afastei de todos, bem-amada, não percebias o que Eu estava 
fazendo contigo; sentiste Meu Braço sobre teus ombros afastando-te das 
pessoas, enquanto Eu sussurrava em teu ouvido os desejos de 
Meu Coração? agora que levantaste tua cabeça, de repente percebeste 
que não tens ninguém à tua volta além de Mim; como te amo! sinto-Me 
tão feliz! acostuma-te a ficar a sós Comigo; sim, apenas nós dois, Eu e 
tu, tu e Eu; ...a partir de agora serei Eu e apenas Eu; sou teu Deus, sou 
teu Santo Companheiro, sou teu Salvador, sou teu Noivo; Eu te proverei 
de tudo o que necessitares; ...precisas de ajuda? correrei para ti; coragem? 
Eu te darei Minha Força; consolo? cai em Meus Braços, mora em Meu 
Coração; ...ama-Me como Eu te amo! ...envolve-Me com teu perfume 
como Eu te envolvo com o Meu; ...não encherás tua lâmpada para Mim? 
...deixa-Me encher tua lâmpada; ...vem e extrai de Mim; deixa-Me ficar 
a sós contigo; vive por Mim, delicio-Me com nossa solidão! amo-te a 
ponto de sentir ciúmes! tal é Meu Amor, que te afastei de todos; ...agora 
és Minha e desejo que Me enfeites com coroas de amor...” (AVVD-23 de agosto 

de 1987) 
 
“encanta-Me com tuas palavras infantis; deixa-Me livre para amar-te 
como Me agrada; não Me deste a liberdade de fazer uso de ti como 
desejo?” (AVVD-23 de agosto de 1987) 
 
“avalia tudo quanto a Sabedoria te instruiu; Eu te instruí com a linguagem 
do Amor; Eu te instruí com discernimento para ouvires Minha Voz, Eu te 
instruí a Me encontrares, teu Senhor; avivei tua alma, lembrei-te de 
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Minha Beleza e de que Eu sou a Sublime Fonte do Amor; desde toda 
Eternidade ansiei estar contigo, em ti e tu em Mim;” (AVVD-19 de julho de 1989) 

 
“Eu te formei com Meu carinho e te aceitei como és, com todos teus 
pecados, tua fraqueza e tuas faltas para mostrar, através de ti, a todo o 
mundo como Minha Misericórdia se estende de geração em geração e 
como, apesar de vossos pecados e de vossas imperfeições, Eu vos perdoo 
completa mente e estou pronto a adotar todos vós como Meus filhos para 
que possais compartilhar Meu Reino no Céu;” (AVVD-24 de setembro de 1989) 
 
“durante anos, Eu, teu Deus, vivi em teu deserto, não encontrando 
descanso nem consolo por parte de uma criatura que criei com tanto 
amor; com grande desalento pude ver-te escapando de Mim, e bastava-
Me dizer: “que este deserto e esta terra seca exultem!” mas Eu queria tua 
cooperação, não queria violar tua liberdade; para libertar-te, bem-amada, 
tive de arrastar-te até o deserto e deixar-te entregue a ti mesma; somente, 
então, conseguiste perceber como estavas nua e como tua alma estava 
manchada e, assim, com grande terror, tu voaste para os Meus Pés; 
percebeste o quão insuficiente eras entregue a ti própria; então, Eu te fiz 
compreender como sofrera em teu deserto e como tu tornaras Meus 
Lábios mais secos que pergaminho, por sede de amor; em seguida, Eu te 
fiz ver teu interior que se tornara o pântano perfeito para a víbora aninhar-
se e por seus ovos, sem medo, dentro de ti;1 depois, Eu permiti teu véu 
cair para que teus olhos pudessem ver Minha Beleza, e com Meu Dedo 
Eu te toquei, transfigurando-te; fui em todas as direções buscando meios 
para fazer-te Minha pela eternidade e fazer de ti uma iniciada em Meus 
mistérios; transformei teu deserto numa fonte e fiz de teus pântanos, rios; 
sim! Eu sou Aquele que, em breve, de vossa2 terra queimada farei lagos, 
e de vossas terras áridas, fontes de água;” (AVVD-03 de março de 1990) 
[1] No início desta revelação, Deus deu-me uma visão do interior de minha alma. Vi que estava 
alimentando uma víbora. [2] O mundo inteiro. 

 
“ontem que te encontrei presa e enlaçada pelo maligno, e hoje, vês? estás 
livre; Eu, teu Salvador, te libertei e não só te libertei mas Eu te dei também 
a Vida; eras prisioneira e Eu te libertei, estavas nua e Eu te adornei 
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majestosamente; eras estéril mas Eu te fiz prosperar e florescer; teu joelho 
jamais se dobrara para louvar-Me ou adorar-Me, teu Senhor, mesmo 
assim, Eu Me inclinei para te alcançar e te consagrar, abençoando-te; 
jamais ouvi tua voz aclamar-Me, nem te vi em Minha Casa vindo 
conscientemente a Mim, contudo, Eu vim até tua casa, ao teu quarto, 
para deixar-te ouvir Minha Voz;” (AVVD-24 de abril de 1990) 
 
“desolada e inabitada, tu estavas; eras famosa por teu deserto; eras como 
um jardim sem água e Eu, como um curso de água que corre para um 
jardim, vim para irrigar teu solo; salvei-te das garras de Meu 
inimigo;” (AVVD-17 de agosto de 1990) 
 
“não mereceste nenhum de Meus Dons; ...Eu tinha em Minha Mão 
servidores que Me honravam, que pronunciavam Meu Nome a não ser 
em santidade, que Me bendiziam sem cessar, que louvavam a Santíssima 
Trindade de todo coração; mas, no entanto, Meu Coração, um Abismo de 
Amor, gritou por ti; acumulaste em Meu Coração tristeza sobre tristeza, 
traição sobre traição; tu lutavas contra Mim, criaturinha insignificante... 
mas Eu sabia que teu coração não é um coração dividido e, uma vez que 
Eu conquistasse teu coração, ele se tornaria inteiramente Meu; objeto de 
tua era, tu lutavas contra Mim, mas Eu te atirei ao chão na luta e te 
arrastei na poeira e ao deserto, onde lá te deixei, completamente só;” 
(AVVD-22 de dezembro de 1990) 
 
 
 
“...mas Minha Sabedoria ordenou a teu Anjo da Guarda que te deixasse 
enfrentar o deserto sozinha; Eu disse: “viverás apesar de tua nudez!”2 
porque nenhum homem é capaz de sobreviver sozinho;3 Satanás se 
teria apoderado inteiramente de ti e teria te matado; Minha ordem foi 
dada a ele também; Eu o proibi de tocar-te; então, em teu terror, tu te 
lembraste de Mim e olhaste para cima, no Céu, buscando-Me 
desesperadamente; teus lamentos e tuas súplicas, de repente, quebraram 
o silêncio mortal que te rodeava e teus gritos apavorados rasgaram os 
céus, alcançando os Ouvidos da Santíssima Trindade... “Minha filha!” a 
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Voz do Pai, cheia de alegria, ressoou através de todo o Céu;” (AVVD-22 de 

dezembro de 1990) 
[2] Tornei-me “nua” assim que meu anjo da guarda e todo o Céu voltaram suas costas para mim. [3] 
Abandonada pelo Céu. 

 
“ah! agora Eu a farei penetrar em Minhas Chagas4 e deixarei que coma 
Meu Corpo e beba Meu Sangue; Eu a desposarei e ela será Minha pela 
eternidade; Eu mostrarei o Amor que tenho por ela e seus lábios, 
daqui para a frente terão sede de Mim e seu coração será o apoio para 
Minha Cabeça; com avidez, ela se submeterá diariamente à Minha 
Retidão; Eu farei dela um altar de Meu Amor e de Minha Paixão; ... e Eu 
a enviarei com Minha Mensagem até os confins do mundo, para 
conquistar um povo irreligioso, e a um povo que nem sequer é o seu; e, 
voluntariamente, ela carregará Minha Cruz de Paz e Amor tomando o 
caminho do Calvário;” (AVVD-22 de dezembro de 1990) 
[4] O Filho, então, falou. 

 
““e Eu, o Espírito Santo, descerei sobre ela para revelar-lhe a Verdade e 
as Nossas profundezas;5 Eu lembrarei ao mundo, através dela, que o 
maior de todos os dons é: o AMOR;” ...Eu te tomei pela mão e te formei 
para te tornar um sinal vivo de Meu Grande Amor; uma   testemunha de 
Meu Sagrado Coração e da renovação de Minha Igreja;” (AVVD-22 de dezembro 

de 1990) 
[5] A Santíssima Trindade. 

 
“estavas desabitada, um deserto; ouve-Me, então, para cumprires Meu 
propósito; vim ao teu deserto montar Minha Tenda em ti, para fazer-te 
prosperar e fazer de ti Minha Propriedade e Minha Morada; 
agora tu Me pertences, és Minha e Meu Templo; por esta razão, como a 
pupila de Meus Olhos, Eu te guardo do Caluniador que, sem cessar e de 
vários modos, tenta invadir e devastar tua terra, e fazer de ti 
uma desolação; como um guarda, Eu te vigio dia e noite; como uma 
sentinela, Eu te protejo de todos os intrusos; ah! não, não, ninguém terá 
permissão de entrar em Minha Propriedade” (AVVD-16 de janeiro de 1991) 
 
“...mas essa é mais uma razão porque te escolhi; desejo ter em Minhas 
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Mãos um instrumento simples e fraco, um nada para envergonhar os 
sábios e os entendidos; queria alguém sem nenhum Conhecimento; Eu 
te escolhi, e não tu, Eu;” (AVVD-04 de fevereiro de 1991) 
 
“sou Eu, o Senhor, Quem te salvou;” (AVVD-05 de fevereiro de 1991) 
“despertei-te de teu sono para que vejas Minha Beleza e para que vivas 
Comigo;” (AVVD-08 de março de 1991) 
 
“teu alimento é dado por Mim, teu Redentor, tudo o que comes vem de 
Mim para ensinar-te a viver a única Verdadeira Vida em Mim, teu Deus;” 
(AVVD-08 de março de 1991) 
 
“Meus Ensinamentos te elevaram ao Meu Coração e, hoje, transformei 
tua aridez em um solo fértil;” (AVVD-03 de maio de 1991) 
 
“agora que já vos levantei do abismo, elevai vosso olhar para Mim; vossos 
olhos contemplarão a Perfeição;” (AVVD-24 de julho de 1991) 
 
“embora fosses um pedaço de madeira seca à deriva, pronto para ser 
jogado no fogo e queimado, vim depressa para te salvar;” (AVVD-01 de maio 

de 1992) 
 
“encontrei-te no vale da Morte, o que Me fez mergulhar no luto; 
Meu Grito pôs os Céus em estado de alarme, a própria lembrança desta 
visão, Me entristece profundamente, tal a aflição que suportei; fui, por 
muitos anos, paciente contigo; chamei-te muitas vezes então, mas não 
Me escutavas; contudo, amando-te imensamente, não pus um 
fim a ti; pelo contrário, mostrei-te Minha Fidelidade em tua fraqueza; a 
dor e os ferimentos que infringistes a Meu Filho devoravam lentamente 
Minha Misericórdia, tão grande era tua culpa e tantos os teus pecados, 
que Eu estava pronto a vingar as Chagas de Meu Filho e golpear-te; ... 
tua Mãe do Perpétuo Socorro chorou aos Meus Pés, derramando 
por ti Lágrimas de Sangue; sim, tua Santa Mãe favoreceu-te e Me 
reconfortou... Meu Coração ficou profundamente comovido e Minha raiva 
foi afastada por Suas Lágrimas; a tempestade que em Mim se 
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levantou foi silenciada; Eu, Yahweh, teu Eterno Pai, amo-te com Amor 
eterno, desde o dia em que te criei e te segurei em Minhas Mãos; 
ah! nunca esquecerei daquele dia, como eras pequenina; Eu disse: 
“afastarei o Invasor para longe de muitas almas, por meio desta pequena 
e delicada menina;”” (AVVD-01 de maio de 1992) 
 

“tu e Eu, fizemos então um pacto de que trabalharias pela Paz, 
proclamando Meu Amor para repercutir até os confins da Terra, e, através 
de tua fraqueza, Eu recuperaria aqueles que estivessem a ponto de 
perecer; Eu te faria intrépida diante das ameaças e dos invasores; e por 
teu intermédio, Eu perseguiria e encontraria os renegados; então, em ti, 
Eu levaria tua geração a reconciliar-se e a unir-se;” (AVVD-01 de maio de 1992) 
 
“tive de levar tua alma a dar-Me consentimento e a fortalecer-te desde o 
início; Eu disse: “santifica-te já e jejua desde o teu nascimento, é o que 
desejo: não te darei luz no teu nascimento;1 por três dias e por três noites 
permanecerás no escuro, é assim que jejuarás;” ...vim sobre ti a fim de 
destruir tudo o que fizera de Meu Coração, uma Chaga; soprei como 
alguém que sopra uma brasa de carvão, desse modo Eu soprei em tua 
alma para reacender a chama em extinção em teu interior; Eu disse: “que 
tua chama, agora, cresça em tua escuridão, para alegrar Minha Alma; 
que tua aridez se transforme em um jardim irrigado, como 
uma fonte de água”; e com Ternura infinita, Eu te apertei ao Meu Coração, 
fazendo-te Minha outra vez; jurei converter teu coração rebelde e 
desregrado, em um lugar de repouso para Mim; fiz-te compreender que 
Eu deveria ser teu único Deus, teu único Amor, incomparável e 
irrevogável;” (AVVD-01 de maio de 1992) 
[1] Quando nasci, meus olhos estavam grudados, estavam fechados, e, só após três dias, eu os abri. 
Minha mãe, temendo eu não ter olhos, rezou e pediu auxílio a Santa Paraskevi (uma santa grega 
protetora dos olhos) e prometeu-lhe dar-me seu nome, depois de Vassula. Em grego, Pareski significa 
sexta-feira. 

 
“tudo o que aprendeste, aprendeste de Mim;” (AVVD-01 de maio de 1992) 
 
“no início, vivias para um único propósito, vivias para ti mesma, servias 
à tua vaidade; acreditavas, então, estares vestida de esplendor e glória; 
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mas, na realidade, estavas bastante nua; ...até que Eu Próprio vim para 
brilhar em ti e em tua escuridão; só então, pela primeira vez, teus olhos 
te viram à Luz da Verdade; tu te viste como realmente és; se não fosse 
pela Minha Compaixão, uma espada te esperava; no entanto, tive 
compaixão de ti e, em Minha Misericórdia, soprei em tuas narinas, 
revivendo-te; depois, restaurei tua memória sobre a nossa relação; fiz 
grandes coisas por ti: Eu te desposei, e tu te tornaste Minha;1 em seguida, 
formei-te para que te tornasses uma filha conforme Meu Próprio 
Coração... formei-te a fim de viveres não para ti mesma, mas para Mim;” 
(AVVD-16 de junho de 1992) 
[1] Alusão à Isaias 54, 5: “porque o teu esposo será o teu criador, Yahweh dos Exércitos é o seu nome.” 

 
“foi uma delícia ensinar-te e ainda Me delicio em educar-te; estamos 
unidos pela eternidade;” (AVVD-04 de fevereiro de 1994) 
 
“aprende como trabalha Meu Espírito; Meu Espírito ficou profundamente 
tocado ao ver-te morta entre os mortos; ...tu te enterrastes no fundo da 
cova, na escuridão, nas profundezas da putrefação;3 ... tu tinhas ouvidos, 
mas nada ouvias; tinhas olhos, mas nada vias; sobrecarregada por teus 
pecados sufocavas na poeira, no meio da poeira;4 ...Eu, vendo-te nesta 
miséria, enchi-Me de dor; Meus Olhos estavam cansados pelo sofrimento; 
chamei-vos o dia inteiro, mas nenhum de vós escutou o som de Minha 
súplica; para honrar Meu Nome e honrar as Mãos que te criaram e te 
seguraram firmemente, e por causa de Meu Amor fiel, revelei-te Minha 
Face e brilhei em ti, Minha Luz; ...Meu Espírito Santo soprou em ti o 
Sopro da Vida, o Sopro da Ressurreição;” (AVVD-27 de maio  de 1994) 
[3] Lembrei-me de que um pouco antes de minha conversa tive a visão de uma leprosa. A leprosa era 
eu. [4] Jesus refere-Se aos espiritualmente mortos. 

 
“estabeleceu Seu Trono Real em ti; e para honrar Sua Coroa na poeira,5 

Ele te levantou da poeira, triunfando em ti, tornando-te a flor de Sua 
Força; vês, filha, Meu Amor realiza maravilhas pelos mortos... e marchei 
com glória em Meu domínio; Eu fui Aquele que te fortificou, ...para que 
o Engano e a Malandragem ficassem impossibilitados de conduzir seus 
exércitos contra ti; uma vez que foste formada para caminhar com um 
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Rei7 em Sua procissão triunfal; e agora que te ressuscitei, deves desistir 
inteiramente de tudo o que o mundo te oferece; agora que te ressuscitei, 
não olhes para tua esquerda nem para tua direita, mas apenas para as 
coisas do alto; deixa que teus pensamentos sejam pensamentos celestes; 
aspira de Mim e não da poeira; em tua ressurreição, despojei-te de tuas 
vestes terrenas, e agora adornei tua alma com Minhas impressionantes 
Vestes; sim, Eu te revesti com Sabedoria... e a Imagem do Deus invisível 
reflete-Se agora em ti a fim de conduzir-te à divindade; pedi ao Pai que 
te revestisse de Mim Mesmo, para te conduzir à santificação;” (AVVD-27 de 

maio  de 1994) 
[5] A expressão de Nosso Senhor, no pó significa em ti, uma vez que somos feitos do pó. [7] Ele Próprio. 

 
“vês? olha como Meu Espírito Santo transformou tua antiga Terra numa 
Nova Terra? e como apenas as Suas Sementes podem produzir bons 
frutos em abundância? e que, sem Sua Presença, tua alma teria 
permanecido inculta, árida e uma terra de seca?” (AVVD-03 de abril  de 1995) 
 
“enviei-te Meu Espírito Santo para habitar em ti e fazer Nosso Amor 
conhecido de ti, transfigurando tua alma para que Nos deseje e seja capaz 
de declarar com delícia: Eu possuo Deus e Ele me possui!” (AVVD-21 de junho  

de 1999) 
 
“o Fogo de Deus é um Fogo de Amor ...vês como Ele te consome? ...se 
não estivesse consumida pelo Amor, escreveria orações em poesia 
religiosa para Nós? o Espírito Santo, penetrou tua inteligência, 
cristalizando tua alma com Seu Divino Fogo, assim como a rocha se 
transforma num diamante ...essa ação do Espírito Santo não acontece 
sem sofrimento, aquele que é tomado por essas apaixonadas chamas 
sofre ao ser abrasado pelo fogo, e pelo amor também; enquanto o Fogo 
Se apodera por completo de ti, movimentando-te de um lado para o outro, 
transformando-te de rocha em diamante, o Espírito Santo, 
em Sua ação apaixonada, prepara-te para ver Deus;” (AVVD-06 de outubro  de 

1999) 
 
“não leste: felizes os puros de coração, pois eles verão Deus? tendo visto 
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Deus, como dizem as Escrituras, tua alma gritará: minha Alegria! como é 
justo amar-Vos! e imediatamente tu te apoderarás de Nós 
e Nos possuirás... e quando Eu descer das nuvens para elevar-te e 
carregar-te em Minhas Asas e voar nas alturas dos Céus; e, como um 
guia turístico, Eu te contarei a história das coisas que são invisíveis 
aos olhos e inacessíveis ao toque;” (AVVD-06 de outubro  de 1999) 
 
“o Espírito Santo marcou-te com Seu Santo Selo e favoreceu-te, 
assinalando-te como Nossa; vem e goza de um período de descanso em 
Nós; e se um passante vier a te perguntar: onde é o lugar de teu repouso? 
responde-lhe dizendo: meu repouso é no Coração de Jesus Cristo, Aquele 
que está mais próximo do Coração do Pai;” (AVVD-24 de abril  de 2000) 
 
“mal tinhas nascido quando Meu Espírito te levou a gritar: Abba!” (AVVD-

06 de junho de 2000) 
 
“demos-te a liberdade, arrancando-te do vale das trevas para viveres em 
nossa brilhante Luz;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 

 

29.  CONVERSÃO 

“vem a Mim, Eu sou teu Redentor, tua Paz;” (AVVD-27 de setembro de 1986) 
 
“vem e deixa-Me mostrar-te o caminho de volta;” (AVVD-28 de setembro de 1986) 
 
“Eu não sou inatingível! ...Eu não rejeito ninguém; Eu censuro todos os 
que desencorajam Meus filhos de virem a Mim; quem ensina que para 
estar Comigo ou ser aceito por Mim deve ser puro ou digno, prejudica 
Minha Igreja;” (AVVD-05 de outubro de 1986) 
 
“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;” (AVVD-
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30 de janeiro de 1987) 
 
“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-30 de janeiro de 1987) 
 
“Eu os chamo; passo noite e dia atrás de suas portas, aguardando, 
esperando uma resposta; Eu os observo incessantemente, Meus olhos 
nunca os deixam; observo-os cheio de tristeza; se apenas soubessem em 
que estado de miséria suas almas estão, se apenas eles soubessem como 
estão prejudicando e ferindo suas almas; estou perto de vós e chamando-
vos para virdes a Mim; não tenhais medo, não vos repreenderei;” (AVVD-01 

de fevereiro de 1987) 
 
“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;1 Ele mesmo vos alimentará 
com Seu próprio Corpo; Ele saciará vossa sede com Seu próprio Sangue;2 
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; 
...vossa vida na Terra é uma sombra passageira, mas vossa vida no Céu 
é para a eternidade; lá vivereis para sempre, perto de vosso Criador em 
Sua Glória, deixai-Me lembrar-vos de que sois Seus filhos;” (AVVD-01 de 

fevereiro de 1987) 
[1] 1 Is 9, 5 “Porque um menino nos nasceu (…) e lhe foi dado este nome: Conselheiro-maravilhoso, 
Deusforte, Pai-eterno, Principe-da-paz.” [2] Ler Jo 6, 48-51 

 
“todos vós que feris Minha Alma levantai, revivei e vede Minha Luz, não 
tenhais medo de Mim, Eu vos perdoei; retirarei vossos pecados e Meu 
Sangue os lavará; desculparei vossa fraqueza e vos perdoarei; ...Eu, 
que sou o Bom Pastor, vos verei perdidos e permanecerei indiferente?” 
(AVVD-07 de março de 1987) 
 
“o que é mais amargo do que não receber resposta a um Amor tão sedento 
e tão grande quanto o Meu?” (AVVD-08 de março de 1987) 
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“vinde então todos que ainda Me evitais e apresentai vossos pecados, 
para que Eu possa perdoá-los; vinde alimentar-vos de Mim, vinde 
esvaziar vossos corações para Mim e deixai-Me preenchê-los com 
Amor; sei que sois fracos mas permiti-Me agir em vós; dai-Me vosso 
consentimento, bem-amados; deixai-Me arrancar todas as vossas 
iniquidades jogando-as fora e semeando em vós Minhas sementes de Paz 
e Amor; deixai-Me purificar-vos;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“Meu desejo é de que todos Meus filhos retornem a Mim;” (AVVD-18 de março 

de 1987) 
 
“...Eu jamais rejeito alguém que vem a Mim; Eu sou Amor e o Amor é 
para todos, não importa o quão maus possais ser;” (AVVD-31 de maio de 1987) 
 
“vinde, vinde para Meus Braços abertos; voltai para vosso Pai!” (AVVD-19 

de dezembro de 1987) 
 
“Minha angústia pelas almas que caminham nas trevas, almas cheias 
de manchas, amarguram Meu Coração; ...estou do lado de fora de sua 
porta e bato, mas ela se recusa a abrir, suas ocupações diárias não 
deixam espaço para seu Salvador, sua alma caminha para o mais 
profundo abismo das trevas; embora Eu lhe tenha dado a graça da 
inteligência e da percepção, ela não está apta a modificar-se enquanto 
Me recusa entrar; Eu nada peço a não ser algum reconhecimento, algum 
amor;” (AVVD-29 de março de 1988) 
 
“abri vossos corações e recebei-Me; não Me deixeis parado à vossa porta! 
acolhei-Me em vosso coração, conheço vossas necessidades; conheço 
vossas fraquezas; vossa alma precisa de Mim e somente através de Mim 
entrareis no Paraíso; por que permitis à vossa alma ser apanhada nestas 
redes preparadas por Meu inimigo? voltai para Mim...” (AVVD-14 de julho de 

1988) 
 
“almas! vós Me pertenceis, sois Minha semente; ...como poderia Eu ver-
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vos vagar para as profundezas mais profundas da escuridão e não correr 
em vosso resgate? Eu, que sou o Senhor, o Santo dos Santos e 
Que estou rodeado por numerosos Anjos de cada coro, prostrados diante 
de Mim, adorando-Me sem cessar, deixei Minha Glória e Meu Trono 
Celestial para descer a vós e salvar-vos do fogo eterno;” (AVVD-março de 1989) 
 
“não sois órfãos, já tendes um Pai no Céu, o mais Terno Pai; tudo o que 
vos peço é reconhecimento; voltai para Mim e Eu vos desposarei para 
sempre; Eu vos coroarei com Integridade, Lealdade e grande Ternura, 
Eu vos ensinarei a serdes fiéis a Mim, capturando vosso amor que 
colocarei em Meu Coração, para embelezá-Lo;” (AVVD-março de 1989) 
 
“Eu criei vossa alma para viver para sempre, meditareis sobre isso? 
...convertei-vos e segui Meu Caminho ouvindo Meu Misericordioso  
chamado;” (AVVD-março de 1989) 
 
“em verdade vos peço para rezardes com vosso coração; jejuai, 
arrependei-vos, amai-vos uns aos outros; renovai-vos completamente em 
uma nova fornada para que vos possa mostrar Minha Glória através de 
vossa transfiguração;” (AVVD-17 de julho de 1989) 
 
“se apenas soubésseis como estou pronto a perdoar os crimes de vossa 
era, por um só olhar afetuoso a Mim, por um instante de arrependimento, 
por um suspiro de hesitação, por uma pequena reconsideração; por um 
sorriso à Minha Santa Face e Eu perdoarei e esquecerei, nem olharei para 
Minhas Chagas; apagarei de Minha vista todas as vossas iniquidades e 
pecados se tivésseis um simples momento de arrependimento, e todo o 
Céu celebraria vosso gesto, pois vosso sorriso e vosso olhar afetuoso 
seriam recebidos como incenso por Mim, e aquele breve momento de 
arrependimento seria ouvido por Mim como uma nova canção;” (AVVD-29 

de agosto de 1989) 
 
“portanto vinde a Mim como criancinhas novamente, voltai para Mim e 
pedi-Me com vosso coração, buscai-Me com vosso coração, vinde a Mim, 
oferecendo-Me vosso coração;” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
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“Eu, o Senhor, ando à procura de vosso coração, porque o que necessito 
é amor, um retorno ao amor... vinde, vinde a Mim com simplicidade de 
coração, como uma criança aproximando-se de seu pai com confiança; 
vinde também a Mim mostrando-Me vossa fraqueza e contando-Me 
vossos problemas, deixai que vosso Pai no Céu vos ouça... se apenas 
soubesses quão perto estou de ti, ansioso para elevar tua alma a Mim e 
desmamar-te para a verdadeira Comida!” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
 
“peço de cada um uma pequena retribuição de amor, um sorriso, um 
pensamento, uma palavra gentil, uma palavra apenas vinda de seu 
coração seria recebida como um milhão de orações; isto é de considerável 
importância, mesmo um simples pensamento... Eu o considerarei sempre 
como algo muito precioso amo cada alma à loucura; sou um Deus muito 
Terno e Manso; sou Delicado com Minha prole; quem Me apresentar à 
Minha prole como um Deus exigente e pronto para a ira prejudica Minha 
Igreja; sou paciente e lento para a ira, mas rápido para o perdoar e o 
esquecer; ninguém deveria dizer que busco somente as pessoas santas; 
sou conhecido por visitar os doentes e os miseráveis; sua miséria Me 
atrai, sua incapacidade de Me alcançar faz-Me ainda mais desejoso de 
atraí-los a Mim e apertá-los ao Meu Coração;” (AVVD-07 de dezembro de 1989) 
 
“voltai para Mim e confiai em Meu Amor; ... vem, tu que ainda não Me 
reconheceste como teu Redentor e desprende-te das coisas elementares 
que nem elevam nem alimentam tua alma, por que ser escravizado a 
elas? volta a Mim, mesmo em tua miséria e em tua culpa, Eu te aceito 
como és, e digo-te que já te perdoei; deixa-Me dizer-te, Meu filho, homem 
algum tem amor maior que o Meu; levanta teus olhos para Mim e vê 
Quem te suplica; sou Eu, Jesus, teu Salvador, que vem hoje a ti, falando  
até mesmo através das bocas dos menores entre vós; venho, descalço1 e 
como um Mendigo, pedir-te uma volta ao amor; estou à 
procura de teu coração, não Me recuses...” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
[1] Descalço significa em simplicidade, sem necessariamente escolher almas santas para 
manifestar-Se através delas 
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“dia e noite estendo Minhas Mãos a ti, quando virás a Mim? quando 
ouvirei tua resposta? encontrarei uma resposta nesse deserto, ...ou o 
Silêncio cobrirá Minha Alma? escuta,  escuta o Meu lamento, este é o 
consolo que Me podes oferecer, ...não vim para condenar-te 
mas para despertar-te, ...mostrar-te Meu Sagrado Coração e Quem está 
diante de ti; ... volta para Mim; quero libertar-te do mal e despertar teu 
amor por Mim; quero mostrar-Me a ti e dar-te o sinal de Minha Santa 
Presença como dei a outros, cobrindo-te com Meu delicado perfume 
de incenso; vem, então, a Mim, e fala Comigo, falar Comigo é rezar, rezar 
com teu coração; venho na quietude da noite lembrar-te de Meus 
preceitos; não sabes que, desde o início dos tempos e desde que o 
homem foi colocado na Terra, um lugar no Céu foi preparado para ti? tua 
Morada é no Céu Comigo, ao Meu lado; deixa que este lugar seja 
preenchido com a tua presença, não Me entristeças por ver teu lugar vazio 
pela eternidade... deixa de fazer o mal, aprende a perdoar, aprende a ser 
bom, ...aprende a amar teus inimigos...” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“se apenas soubésseis como Meu Sagrado Coração fica Ferido toda vez 
que adiais Meus Desejos para mais tarde... se apenas soubésseis o que 
tenho vos oferecido e vos ofereço, vossa alegria seria completa;” (AVVD-09 

de fevereiro de 1990) 
 
“abandona teus maus caminhos e coloca teus pés em Meu Caminho e 
Eu te elevarei e arrebatarei tua alma para deliciar Minha Alma;” (AVVD-10 

de março de 1990) 
 
“Meu amigo; quanto tempo mais devo procurar? Meus Olhos estão 
cansados de buscar tua resposta acolhendo Meu Espírito de Graça; abro 
Minha Boca ofegando ansiosamente por tua resposta, mas a palavra não 
está sequer em tua língua...” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Meu Coração está doente de amor... amo-vos à loucura apesar de vosso 
terrível orgulho e maldade;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“vem e pede-Me para trazer-te de volta de teu exílio, onde muitos de vós 
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vos extraviastes, e Eu virei voando a vós; mesmo que, no tempo de tua 
maldade, tenhas construído um muro no Meu Caminho para Me 
divorciares de ti, com um de Meus Sopros Eu derrubarei esse muro; 
então, Eu te relembrarei de Meu Amor, Eu te recordarei de que Eu sou 
aquele que mais te ama, e de que tua morada é Meu Sagrado Coração...” 
(AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Minha Compaixão pelos miseráveis e doentes é Grande e além da 
compreensão humana;” (AVVD-30 de abril de 1990) 
 
“Se Me pedires diariamente para perdoar teus pecados e se Me permitires 
purificar-te, mesmo que isso exija sofrimentos e provações, Eu o farei sem 
hesitação; conheço tuas necessidades; Eu não consinto que peques, 
nunca te mandei pecar, e não tenho prazer em ouvir tua língua cometer 
deslizes...” (AVVD-23 de maio de 1990) 
 
“abre-te a Mim, alma, para que Meu Espírito de Amor sopre em ti; Meu 
Sopro é Vida; ... tenho palpitado por este momento para mostrar-te Meu 
Divino Coração;” (AVVD-23 de maio de 1990) 
 
“filhos de Meu Coração, percebei como o Céu Se abre todos os dias para 
vós com Minha Graça, para vos transmitir apelos pelas conversões... 
recordações de Minha Palavra... instruções para ensinar-vos a seguir 
Meus Mandamentos;” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“voltai-vos para Mim, segurai Minha Mão e permiti a Meu Espírito soprar 
em vós e reviver-vos; esse Sopro, que é pura emanação de Minha Glória; 
e de uma rocha Eu vos darei um coração, ...vos infundirei um espírito 
vivo; ...farei vosso espírito demonstrar doçura e ternura uns para com os 
outros...” (AVVD-12 de abril de 1992) 
 

“desprezai tudo que não é santo, ...dedicai-vos mais à oração e suplicai 
ao vosso Criador que seja vossa Luz e vosso Guia: voltai a Mim para que 
Eu possa lavar os pecados que cometeis noite e dia; ...Eu posso curar 
vossa culpa, posso perdoar-vos e restaurar todo o vosso corpo... muitos 
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de vós lestes Minhas Mensagens mas não compreendestes o Coração da 
Mensagem, porque não estais bem enraizados em Mim; ...não penetrais 
no núcleo da Mensagem!” (AVVD-03 de junho de 1994) 
 
“que teu coração esteja em paz Comigo...”  (AVVD-09 de novembro de 1994) 
 
“diminui Minha dor, apaga Minha dor e volta para Mim, teu Pai, teu 
Criador, teu Salvador e tua Vida; reza com teu coração e ouvirei; o perdão 
te será concedido, se o pedires! ...que pai recusaria o bem estar 
de seu filho? então, quanto mais Eu, que sou a Fonte da Vida, darei a 
quem pedir!” (AVVD-25 de fevereiro de 1995) 
 
“hoje Eu grito como fiz outrora em Jerusalém: se alguém tem sede, venha! 
que ele venha a Mim! coma e beba, aquele que crê em Mim! pois de 
Meu Sagrado Coração jorram fontes de água viva!” (AVVD-03 de julho de 1996) 
 
“voltai para Mim e considerai todos Meus Mandamentos;” (AVVD-22 de janeiro 

de 1998) 
 
“Em Minha sede de almas e em Minha agonia vendo-os cair nos fogos 
eternos, Eu chamo cada um neste mundo à conversão, a fim de vos 
preparardes para Meu glorioso reinado do Reino na Terra, no qual Minha 
Divina Vontade se torna a essência de vossa vida diária e o emblema em 
vossa fronte; Eu vos chamo na noite de vossas almas, espreitando, de 
vez em quando, através da janela de vosso coração, esperando ouvir de 
vós estas palavras: vinde, Bem-Amado Salvador, vinde abrir os olhos de 
minha Noite e transformar meu coração em Vossa Bondade, longe do 
mal; vinde abrir as portas da Virtude para mim, a fim de que eu venha e 
me prostre em reverência diante de Vossa Glória Trina; Bem-Amado de 
minha alma, dai-me vida, uma vez mais, pela Vossa Gloriosa Palavra; e 
Eu te responderei: jamais te faltarei, em honra ao Meu Nome, Eu, que 
transcendo a Terra e o Céu em majestade, te concederei Vida;” (AVVD-11 de 

novembro de 1998) 
 
“qual é o sinal da transformação de alguém?” (AVVD-05 de agosto de 2000) 
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“as Escrituras dizem: fixa o teu olhar em Yahweh... o que significa: tu 
serás transformado à semelhança de Yahweh; tendo dado seu próprio eu1 
a Deus, tem lugar esse mais visível sinal de transformação; daí em diante, 
outros sinais se seguirão; o sinal da alegria, da paz, da caridade 
crescente, e é assim que através da caridade uma alma pode obter o 
Conhecimento do Deus Trino; ...liberta do mundo e de sua escuridão, 
essa alma voará para Mim e permanecerá em Meu Seio;2 inflamada de 
amor, inebriada por Minha Doçura, essa alma fervorosamente buscará 
como penetrar ainda mais profundamente na Santíssima Trindade; e Eu, 
o mais delicado Esposo, continuarei atraindo essa alma para mais perto 
das Chamas de Amor de Meu Coração e a mergulharei em Nós, para 
repousar em Nós e ser capaz de governar Conosco;” (AVVD-05 de agosto de 

2000) 
[1] Vontade. [2] Expressão mostrando intimidade. 

 
“- bem-aventurados aqueles que, depois de enraizados nas abominações, 
permitiram ao Espírito Santo conduzi-los a uma metanoia, desenraizando 
todo o mal ... como rosas em dias de primavera, eles deitarão 
botões e desabrocharão, pois serão parte do novo, santo e real sacerdócio; 
sim, eles serão chamados o Povo de Deus, que Me cantará louvores, por 
tê-los conduzido à Minha maravilhosa Luz;” (AVVD-05 de maio de 2001) 
 
“vossa salvação reside na conversão e na tranquilidade;” (AVVD-07 de agosto 

de 2002) 

 

30.  CRIAÇÃO DE DEUS 

 
“Minha criação originou-se na paz e no amor; Meus olhos estão cansados 
de ver-vos matar uns aos outros; Eu Me importo convosco, pois sou vosso 
Pai que vos ama; ...dilacerastes o Coração de vosso Deus; vós O 
trespassastes repetidas vezes; ...  líderes de guerra; terei de pisar em vós 
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mostrando-vos Meu poder? terei de revelar-Me com ira? Meu cálice de 
Misericórdia já transbordou e Meu cálice de Justiça está cheio! Eu, que 
soprei Vida em vós e vos consagrei; Eu, Deus de toda criação, que vos 
banhei em Minha Santidade, venho a vós com Minha Paz exortando-vos 
a vos converterdes e a viverdes em Minha Paz; cobrirei o universo inteiro 
com Minha Paz permitindo que Ela reine sobre vós, pois Eu sou Paz, 
Amor e Todo Sabedoria;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“cessai de praticar o mal! cessai de vos rebelar contra Mim! temeis Minha 
Lei? Minha Lei não é de rebelião, Ela é de Paz e de Amor, segui-A, 
respondei a Ela e obtereis a salvação; vossa fraqueza consiste em ignorar 
Minha Lei, não tolerada pela vossa, levando, dessa forma, a humanidade 
à destruição, hostilizando vossos vizinhos; vossas leis são baseadas na 
violência;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“Criação! que Meu Pai criou com sua Própria Mão, por quê? por que Me 
dás tanta tristeza?!” (AVVD-17 de março de 1987) 
 
“por que Me esqueceram, quando sou seu Consolador? posso consolá-
los, eles podem voltar-se para Mim;” (AVVD-04 de abril de 1987) 
 
“quando compreenderes quão indiferente o mundo se tornou em relação 
a Mim, compreenderás Minha amargura;  ...os homens entristecem-Me 
amargurando-Me, fazendo revoluções,3 rebelando-se contra Mim e Minha 
Lei; ...Meu povo não tem mais temor, desafia-Me e provoca-Me! criá-los, 
foi para Mim uma alegria, por que eles se rebelam contra Mim? Para 
quem se voltaram? Eu sofro; para onde pensam que vão?” (AVVD-04 de abril 

de 1987) 
[3] Penso em revoluções religiosas. 

 
“Eu suportarei e perdoarei vossos pecados, mas não tolerarei vosso ódio 
contra Mim; Eu sou o Criador e vossa respiração vem de Mim; Eu tenho 
toda a Minha Criação em Minha Mão; Eu detesto o paganismo;1” (AVVD-09 

de maio de 1987) 
[1] Ateismo. 
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“Criação! Minha Criação! hoje Me renegais como vosso Deus, mas 
amanhã Me adorareis e Me desejareis!” (AVVD-10 de julho de 1987) 
 
“tenho, desde o início dos tempos, amado Minha criação, mas 
Eu a criei para amar-Me e para reconhecer-Me como seu Deus; desde o 
início dos tempos santifiquei tudo o que Minhas Mãos criaram; ...criatura, 
desde o início dos tempos mostrei Meu Amor para a humanidade, mas 
também mostrei Minha Justiça; cada vez que Minha criação se rebela 
contra Mim e Minha Lei, endureço Meu Coração; Meu Coração Se 
entristece com suas iniquidades; vim para recordar-lhes que Eu sou o 
Espírito de Amor e que eles também são espírito; Eu vim para lembrar-
lhes de que eles, criados do pó, são apenas uma sombra passageira na 
Terra, e de que Minhas primeiras gotas de chuva sobre eles os farão 
desaparecer, nada deixando para trás; Eu insuflei sobre eles Meu Sopro, 
dando-lhes vida; o mundo tem-Me ofendido incessantemente e Eu, de 
Minha parte, incessantemente tenho-lhes recordado de Minha 
existência e de como os amo; Meu Cálice de Justiça está cheio, criação! 
Minha Justiça pesa gravemente sobre vós! uni-vos e voltai para Mim, 
honrai-Me, criação! quando o fizerdes, então Eu também suspenderei 
Minha Justiça;” (AVVD-01 de setembro de 1987) 
 
“Meus gritos ressoam e sacodem os Céus por inteiro, fazendo tremer 
todos Meus anjos pelo que irá acontecer, Eu sou um Deus de Justiça e 
Meus Olhos estão cansados de ver hipocrisia, ateísmo e imoralidade; 
Minha criação tornou-se, em sua decadência, uma réplica do que era 
Sodoma; troarei Minha Justiça contra vós como fiz com os sodomitas; 
arrepende-te, criação, antes que Eu venha; com efeito, Eu já te adverti 
muitas vezes, mas não seguiste Minhas instruções; suscitei santos para 
avisar-te, mas, ...eles fecharam seus corações; Minha criação prefere 
viver na luxúria e Me ignorar;” (AVVD-01 de setembro de 1987) 
 
“era de Miséria, quão longe fostes! fostes tão longe a ponto de acreditar 
que sois capazes de caminhar sem Mim; fostes tão longe a ponto de 
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acreditar que sois dignos; permitistes a Satanás alimentar vossa vaidade; 
...era de Infidelidade, por que vos esquecestes de Meus Caminhos 
Divinos? voltai para Mim, vosso Salvador; Eu não vos abandonei e, apesar 
de todos vossos pecados, Eu vos amo; Meu Coração é um abismo de 
Amor, um abismo de Perdão;” (AVVD-19 de fevereiro de 1988) 
 
“ó era, caístes tão baixo quanto Sodoma! e vossa raça é uma raça de 
Cains!” (AVVD-10 de março de 1988) 
 
“O coração de vossa Era endureceu-se; não sabeis por que, criação? 
porque falta Amor no meio de vós; ...era de Miséria, Eu vos reviverei! Eu 
derramarei em vossos corações mortos Minha Seiva que vos curará! oh! 
como amo todos vós! ...sim, amo todos vós apesar do que vos tornastes; 
Eu vos abandonaria? jamais!” (AVVD-10 de março de 1988) 
 
“Até mesmo os pecados de Sodoma parecerão menos pervertidos em 
comparação com os vossos; seus pecados eram maiores, mas os vossos 
penetraram a eternidade!” (AVVD-27 de abril de 1988) 
 
“criação, por que vos lançai tão prontamente aos pés de Satanás? criação, 
voltai para Mim enquanto ainda sopra a brisa da primavera e ainda há 
tempo para vossa conversão; ...o tempo quase terminou,3 o que está para 
acontecer está muito próximo de vós!” (AVVD-04 de maio de 1988) 
[3] Enquanto Jesus dizia essas palavras, tive interiormente a visão de um vento quente, mortal, 
venenoso e forte soprando em nós e na natureza, matando tudo o que tocava 

 
“Minha criação degenerou-se e caiu mais baixo que os sodomitas; as 
Trevas caíram sobre eles como um véu mortal enviado por Satanás;” (AVVD-

04 de junho de 1988) 
 
“criação! vossos pecados são negros como carvão e, sem Minha Infinita 
Misericórdia, Minha Justiça vos teria reduzido à total destruição;” (AVVD-02 

de agosto de 1988) 
 
“as horas estão voando, os dias da prestação de contas começaram; os 
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dias de punição estão aqui; a iniquidade desta geração é tão grande e a 
apostasia tão grave que Nossos Corações foram repetidamente 
trespassados por sua injustiça e suas flagrantes ofensas; suplico-vos que 
volteis para Mim e que vos volteis para Mim, e Eu vos perdoarei! agarrai-
vos ao Amor e vos cobrirei de bênçãos; ...compreendei como tantas 
catástrofes são atraídas sobre vós; elas são atraídas pelo mal que foi 
acumulado em vossa alma; voltai para Mim e deixai Meu Sangue 
purificar-vos;” (AVVD-15 de agosto de 1988) 
 
“Eu, vosso Santo, sofro e Meu Corpo é mutilado por desobediência, 
impureza e pela iniquidade deste mundo escuro! ah! criação! Meu Grito 
de sofrimento sacode o Céu inteiro, deixando Meus Anjos a tremer e 
prostrados; não Me ouvistes ainda, filhas e filhos Meus? Meus Gritos do 
Alto deixam até mesmo os demônios assombrados por vossa surdez... 
Lágrimas de Sangue inundam Meus Olhos, noite e dia, hora após hora, 
incessantemente à vossa espera, rejeitastes Meu Espírito para sempre? 
Minha Voz ressoa neste deserto devastador, sem uma única pastagem 
para descansar, nem uma fonte a correr para vos refrescar;” (AVVD-29 de 

março de 1989) 
 
“Eu, que sou a Fonte Sublime do Amor, vos faltaria? vosso grito de 
desespero ressoou em todo os Céus, Eu ouvi vossa súplica vinda da 
Terra;” (AVVD-23 de abril de 1989) 
 
“os homens aviltaram-se e degeneraram... se apenas eles renunciassem 
à sua loucura... no entanto, mesmo no vosso estado de degeneração Eu 
vos amo e choro a vossa atrofia...” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“escutai-Me: habitantes da Terra, como Eu vos amo! apesar de vossa 
impressionante maldade e de vossa apatia para Comigo, Eu, vosso Jesus, 
vos amo;” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“o espírito que está em ti, geração, é um espírito rebelde, reinando em 
todos vós para viverdes uma vida sensual, uma vida sem objetivo, uma 
vida sem Deus, uma vida ímpia, trocando, portanto, a santidade por 
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perversão;” (AVVD-20 de setembro de 1990) 
 

“onde está tua fé em Mim? como te permitiste chegar a desistir 
de Mim? ...deixa-Me, um dia, dizer: “Minha filha, sê bem-vinda 
à Casa de teu Pai; foste uma fragrância reconfortante para Mim; 
mantiveste Minha Lei e viveste santamente; foste fértil e 
alimentaste o pobre, vem, então, Minha filha, lança-te nos 
Braços de teu Pai e vive para todo o sempre no Meu Coração;” 
(AVVD-20 de setembro de 1990) 
 
“Meu desejo olhar-vos lá do alto como vos emparedais e aprisionais 
vossas almas nas prisões mais escuras; Meu desejo é trazer-vos para 
Casa em Paz; Meu desejo é fazer de vossos desertos e terras ressequidas, 
verdes pastos, para vos saciar;” (AVVD-28 de setembro de 1990) 
 
“hoje, olho do alto, com assombro, para os crimes desta geração, que 
agora superaram os pecados de Sodoma e Gomorra, porque vossas 
esperanças estão fundadas em um falso Cristo; esta geração é vil, rebelde, 
manchada de sangue e vive à sombra de Satanás; oh! era! com efeito, 
vossa refinada e assim chamada sabedoria, levantou uma barreira 
deixando-Me fora, porque vossos corações, pomposos e cheios de 
arrogância, consideram-se iguais ao Meu, vosso Deus; “então ainda direis 
na presença de vossos assassinos: eu sou um deus?”1” (AVVD-07 de fevereiro 

de 1991) 
[1] Ez 28,9. 

 
“Cidadelas!4 ainda não compreendestes? ainda não compreendestes que 
Eu, o Senhor, vivo em vós? não compreendestes que sois Meus 
santuários? ...o Saqueador8 infiltrou-se como fumaça em vós, vós, que 
sois o santuário de Meu Espírito Santo, o santuário-cidadela de Minha 
Divindade; a fumaça de Satanás penetrou pelas dobradiças e as fendas, 
invadindo-vos em vosso sono, porque não Me havíeis reconhecido em 
Minha Divindade, mas seguistes vossas próprias ideias irracionais; ...foi 
dito que um dia, à força, o Rebelde vos alimentará com uma porção de 
Racionalismo e, no outro dia, com uma porção de Naturalismo, com a 
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intenção de abolir e extinguir a pequena luz que ainda resta em vós, vós 
que sois Meu templo;” (AVVD-02 de junho de 1991) 
[4] Nós somos a morada de Deus, uma cidadela para Deus. Ele nos interpela, chamando-nos de 
“Cidadelas”. Ver Dn 11, 31-39. [8] Satanás. 

 
“tenho pouco tempo, antes que a Mão de Meu Pai atinja esta geração; 
...Eu fui em todas as direções, buscando reunir-vos e lembrar-vos de viver 
santamente, uma vez que sou Santo; mas apenas um punhado de vós 
presta atenção quando falo; Eu falei através daqueles a quem chamais 
de desprezíveis; falei através da fragilidade  e da pobreza, mas fizestes da 
perseguição ao Meu Espírito Santo que os guia, um culto, até ao delírio!! 
...tenho-vos enviado através deles, o espírito de Elias e o espírito de 
Moisés, aquelas duas testemunhas vestidas de sacos,5 para profetizar e 
para vos recordar Minha Lei, antes de Meu grande Regresso; ...mas, 
sobre vós espalhou-se uma pesada escuridão e vossas pretensões de 
conhecimento tornaram-se um campo de batalha ao Meu Conhecimento: 
a Mentira perseguiu e continua perseguindo a Verdade, ... suas 
frenéticas perseguições e a total rejeição aos Meus porta-vozes são 
semelhantes às de Sodoma;” (AVVD-23 de julho de 1991) 
[5] Ap 11,3. 

 
“geração, Eu não deixarei de chamar-te na agonia, não até que ouça de 
ti, a palavra: Abba!” (AVVD-23 de julho de 1991) 
 
“Eu vos dou tempo suficiente para que vos emendeis, mas tua geração 
compreenderá?” (AVVD-06 de agosto de 1991) 
 
“Eu disse: não será tão severo com Sodoma como com esta geração; 
lembras-te de Nínive? eles estavam à beira de um grande desastre, mas 
eles ouviram Jonas, Meu porta-voz, e do maior ao menor... todos 
jejuaram, arrependeram-se e prometeram modificar suas vidas, e viver 
santamente; “parai sobre os vossos caminhos e vede, perguntai sobre as 
sendas de outrora”,2 buscai a Verdade;” (AVVD-06 de agosto de 1991) 
[2] Jr 6, 16. 
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“Eu olho para a Terra hoje e desejaria não tê-lo feito... Meus Olhos veem 
o que jamais desejariam ver e Meus ouvidos ouvem o que sempre receei 
ouvir! Meu Coração, como um Pai, mergulha na dor; Eu fiz o homem à 
semelhança de Minha Imagem, no entanto eles se degradaram, e hoje 
tantos deles tomaram a semelhança da Besta! Seu coração está tão cheio 
de luxúria, anarquia, arrogância e perversão! [...] fazem tudo o 
que Meu Coração detesta; muito frequentemente Minha Mão se estende 
até Meu Cálice, que transborda com Minha Justiça;” (AVVD-15 de abril de 1996) 
 
“bem-aventurado aquele que Me permite habitar em sua alma; bem-
aventurado aquele que se apoia em Meu Peito e Me permite abraçá-lo...” 
(AVVD-05 de novembro de 1998) 
 
“a Própria Primavera perfumará esta Terra, perfumando-a e revivendo 
com Meu aroma esta geração apóstata;” (AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“geração! geração, tuas apostasias têm sido muitas, maiores que essas 
porém Eu não vi, e hoje essa geração má recusa-se a ouvir Meus 
Misericordiosos Apelos, e continua seguindo os ditames de seus próprios 
corações endurecidos; encolhendo os ombros, eles dizem, ...preferimos 
fazer o que nos agrada... e decidem-se pelo mal... uma vez que 
abandonaram a Fonte da Água Viva, morrerão em sua apostasia;” (AVVD-

05 de fevereiro de 1999) 
 
“Eu não gostaria de que ninguém caísse no caminho da ilusão e 
acreditasse que a ira de Meu Pai diminuiu; Sua Misericórdia é grande, 
mas Seu rigor é ainda maior;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“Eu te ofereci, geração, e ainda te ofereço a condescendência de Minha 
íntima e divina Amizade, mas tu não A aceitaste e muitos de vós não 
compreendestes o que o Esposo vos oferecia;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“Minha Luz brilha tão intensamente, mas em tua obscuridade, geração, 
ninguém A vê; [...] tu te enches, geração, de tudo o que não é santo e do 
que é uma abominação a Meus Olhos; tu ouves sobre emissários 
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enviados por Mim e demonstras tua gratidão, elevando tuas mãos e 
bradando teus louvores a Mim por tê-los enviado como embaixadores do 
Altíssimo para estar no meio de vós; mas em vez de considerares Minhas 
Palavras, tua paciência é afetada por tuas inclinações ao 
sensacionalismo; essas pessoas são como delas falam as Escrituras: são 
como um homem sonolento, dominado pelo sono, que tentais despertar, 
tendo-lhe explicado certas coisas, mas quando terminardes ele dirá: do 
que se trata? seu coração, como uma jarra quebrada, não mais reterá 
qualquer dos Meus ensinamentos concedidos, então, como um louco, ele 
é desviado; eis porque Satanás suscitou muitos falsos profetas, que 
macaqueiam1 Meus Ensinamentos e Minhas Ações Divinas; muitos de 
vós ledes o que não vem de Mim, mas de origem humana e uma falsa 
criação do maligno;” (AVVD-03 de março de 1999) 
[1] Compreendi que alguns estão copiando até mesmo estas Mensagens. 

 
“esta geração tem testemunhado deslumbrantes maravilhas;” (AVVD-03 de 

março de 1999) 
 
“geração, por que, por que atormentas tua alma nestas obscuras regiões 
de Satanás, submetendo tua vontade a seus maus desígnios? Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida, e através de Mim poderás entrar no Céu;” 
(AVVD-25 de abril de 1999) 
 
“Eu, geração, incessantemente Me dou a vós, para aperfeiçoar vossa 
imagem, que tanto deformastes e manchastes com todas vossas más 
ações, vossos pecados e vossa obstinada resistência em Me reconhecer 
como vosso Pai;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“estavas carente, geração, e Eu vim para preencher-te, mas não és feliz 
porque até hoje Eu falo, mas te ressentes de Meus ensinamentos;” (AVVD-

12 de fevereiro de 2000) 
 
“hoje, de novo, venho a ti, geração, para te formar com Minhas Palavras 
Salvadoras e ungir-te para fazeres o bem; não fiques como uma árvore 
seca, vem a Mim e Eu te farei florescer e teus frutos serão bons;” (AVVD-28 

de setembro de 2000) 
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“esta geração tornou-se morta para Minha Palavra e prefere viver para 
Satanás, que lhes dá tudo o que é oposto à Minha Lei de Amor; liberdade 
e independência, eles dizem, mas na verdade estão prisioneiros do 
Maligno;” (AVVD-07 de fevereiro de 2002) 
 
“as trevas governam o mundo; seus corações, que são vis e habitados por 
toda a espécie de maus espíritos, são apenas motivados pelo Príncipe das 
Trevas;” (AVVD-07 de fevereiro de 2002) 
 

31.  CRUZ DE CRISTO 

“o mal foi vencido pelo Meu próprio sacrifício;” (AVVD-09 de novembro de 1986) 
 
“Meu Sangue foi derramado para vossa salvação; Eu estive na Terra 
encarnado; vivi entre os pecadores, curando os enfermos e ressuscitando 
os mortos;” (AVVD-02 de fevereiro de 1987) 
 
“derramei Meu Sangue para que vossos pecados possam ser Nele imersos 
e para que possais ser purificados; banhei-vos nas torrentes de Meu 
Sangue para vencer o mal e libertar-vos;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“Meus sofrimentos não foram em vão; libertei-te do demônio;” (AVVD-20 de 

março de 1987) 
 

“(No meio da noite fui despertada pelo choro alto de Jesus, que 
vinha da Cruz. Era cheio de angústia, sofrimento, dor, tristeza e 
amargura. Soava como um gemido muito forte! Prolongado.)” 
(AVVD-27 de abril de 1987) 
 
“Eu gritei de Minha Cruz, foi Meu último grito forte enquanto ainda estava 
na carne, um grito cheio de sofrimentos, dores e amargura ressoando das 
profundezas de Minha Alma, rompendo as alturas no Céu; ele 
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sacudiu as fundações da Terra e partiu pela metade o coração daqueles 
que Me amavam, como rasgou o véu do Templo; ressuscitou devotos 
seguidores Meus, como ressuscito os mortos de suas sepulturas 
derrubando a terra que os cobria, assim como derrotou o Maligno; um 
grande trovão sacudiu o próprio Céu acima, e cada anjo, tremendo, caiu 
prostrado e adorou-Me em absoluto silêncio; Minha Mãe, em pé, perto 
de Mim, ao ouvir Meu grito caiu de joelhos por terra e cobriu Sua face 
soluçando, carregando Consigo esse último grito até o dia de Sua 
dormição; Ela sofreu... estou amargurado, sofrendo ainda pelas muitas 
iniquidades do mundo, pela maldade, pela ausência de lei e pelo 
egoísmo;” (AVVD-29 de abril de 1987) 
 
“Meu grito, a cada dia, está mais alto; fui deixado sozinho em Minha 
Cruz, sozinho para carregar os pecados do mundo em Meus ombros, 
sozinho para sofrer, sozinho para morrer, derramando Meu Sangue 
que cobriu o mundo inteiro, redimindo Meus bem-amados; esse mesmo 
Grito está agora na Terra como um eco do passado...” (AVVD-29 de abril de 

1987) 
 
“foi Meu sacrifício em vão? como podeis não ouvir Meu Grito da Cruz? 
por que tapais vossos ouvidos e O afastais?” (AVVD-29 de abril de 1987) 
 
“ó Getsêmani! o que tens para revelar, a não ser medos, angústias, 
traições e abandonos! Getsêmani, exauristes os homens de sua coragem, 
suspendestes em teu ar parado Minhas agonias por toda a eternidade; 
Getsêmani, o que tens a declarar que não foi declarado? Testemunhaste 
no silêncio da Santidade a traição a teu Deus, tu Me testemunhaste;” 
(AVVD-16 de maio de 1987) 
 
“quando o Amor rezou no Getsêmani, mil demônios estremeceram, 
demônios aterrorizados fugiram; a hora chegara: o Amor glorificava o 
Amor; ó Getsêmani, testemunha do Traído, testemunha do Abandonado, 
levanta-te, testemunha e dá testemunho; ...Judas Me traiu, mas quantos 
mais como Judas ainda Me traem; Eu soube imediatamente que esse 
mesmo beijo se propagaria entre muitos e por muitas gerações futuras; 
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esse mesmo beijo Me será dado vezes sem conta, renovando Minha 
tristeza, despedaçando Meu Coração;” (AVVD-16 de maio de 1987) 
 
“fui enganado por um dos Meus, um dos Meus bem-amados; e hoje, 
ainda recebo indignidades, relembrando Minhas agonias do passado; 
Meu Coração inchou e encheu-se de amargura;” (AVVD-16 de maio de 1987) 
“Meu suor de agonia escorria de Mim como grandes gotas de sangue;” 
(AVVD-16 de maio de 1987) 
 
“vem, pequena, e acaricia-Me; 

(Com isso Jesus quer dizer para O acariciar na grande imagem 
que tenho do Santo Sudário. É meu hábito, enquanto medito, 
falar com Ele e, frequentemente, estender minha mão até Sua 
imagem, acariciando Suas Chagas, como se quisesse enxugar os 
filetes de sangue, aliviando-O. Faço isso sem pensar, 
completamente absorvida pela meditação.)” (AVVD-20 de setembro de 1987) 
 
“paguei por ti com o preço de Meu Sangue;” (AVVD-28 de setembro de 1987) 
 
“hoje, Meu Sangue jorra de novo; ...eles trespassam completamente Meu 
Coração;” (AVVD-08 de novembro de 1987) 
 
“Meu Coração está ferido por tantas almas que Me amarguram...” (AVVD-

14 de novembro de 1987) 
 
“desci à Terra em carne para redimir-vos;” (AVVD-10 de fevereiro de 1988) 
 
“Meu Sangue foi derramado em Rios por ti, pela tua salvação;” (AVVD-07 de 

abril de 1988) 
 
“fui abandonado por Meus irmãos e traído por um deles;” (AVVD-07 de abril 

de 1988) 
 
“deixei o Céu, Meu Reino, para vir ao vosso Deserto e vossa Desolação 
nesta Terra; sim, deixei Meu Trono circundado por Querubins, para vir 
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nascer na pobreza e libertar-vos;” (AVVD-março de 1989) 
 
“Eu, o Soberano, que os Céus louvam desde toda a Eternidade, aceitei 
ser humilhado pelos homens, oferecendo Minhas costas para flagelo; 
permiti-lhes coroar-Me com uma Coroa de Espinhos, permiti-lhes zombar 
de Mim e cuspir em Minha Santa Face; permiti-lhes crucificar-Me, tudo 
por Amor a vós;” (AVVD-março de 1989) 
 
“como pudestes esquecer tudo o que fiz por vós? a Sabedoria desceu para 
ser tomada pela força e pela lei, fui desprezado e rejeitado pelos homens 
para carregar vossos sofrimentos, fui pregado no Madeiro para vos 
libertar, permiti-lhes trespassar-Me e libertei-vos; aceitei a morte mais 
dolorosa, para que vossa alma possa viver e seja capaz de partilhar Meu 
Reino; deixei Meu Sangue correr em Rios, para que possais obter Vida 
Eterna; por vossa causa, deixei-Me ser tomado por um pecador;” (AVVD-

março de 1989) 
 
“no entanto, apesar de Meu Amor Insondável, a maioria de Meus filhos 
voltou suas costas para Mim...  esqueceram-se de Minha Paixão;” (AVVD-

29 de março de 1989) 
 
“Minha Paixão repete-se todos os dias; a cada dia sou arrastado na via 
do Calvário por aqueles que não seguem mais Meu Caminho; Minhas 
agonias multiplicam-se quando vejo Meus filhos se dirigindo para o fogo 
eterno; Meu Coração mergulha em intoleráveis dores ao ver tanta 
ingratidão nesta Terra; Meu Corpo é acoitado sem misericórdia; Eu sofro; 
...Eu os amei e ainda os amo à Paixão e, mesmo assim, por esses 
mesmos sou coroado com uma coroa de espinhos; estou diante deles 
como um Mendigo, com Meu Coração em Minha Mão suplicando-lhes, 
mas em vez de um olhar bondoso, eles escarnecem de Mim, cospem em 
Mim, zombam de Mim, batem em Minha Cabeça e conduzem-Me com 
violência até o Monte onde Me recrucificam; enfraqueço lentamente e 
Meu Sangue é derramado sem parar; estou sendo recrucificado todos os 
dias pelos pecadores; preciso repousar, tu Me deixarás repousar? pega 
Minha Coroa de Espinhos, Meus Cravos e Minha Cruz... nada tens a Me 
dizer? Meu Senhor, em minha pobreza, não Vos posso oferecer 
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nada a não ser minhas bênçãos, minha vontade, minha alma e 
meu coração.” (AVVD-20 de fevereiro de 1990) 
 
“compreendeste plenamente Minha Paixão? Eu sou Aquele que te 
libertará da Morte;” (AVVD-10 de março de 1990) 
“...fui perseguido por tua causa; desfigurado pelos golpes, cuspido, 
menosprezado, zombado e vaiado, para tua libertação; fui açoitado sem 
misericórdia, por causa de Meu grande amor por ti; carreguei teus 
pecados em Meus Ombros sem pronunciar nenhuma queixa, “como um 
cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece 
muda na presença de seus tosquiadores, jamais abrindo a boca;”1 e para 
libertar-te, bem-amado, Eu Me permiti ser trespassado por aqueles 
mesmos que Eu criei; sim, eles trespassaram as Mãos que os criou e, 
através de Minhas Chagas, Eu os curei... por tua causa Eu suportei 
horas de sofrimento para tirar tua alma do abismo;” (AVVD-10 de março de 1990) 
[1] Is 53, 7. 

 
“Eu sou o Santo, no entanto, permiti Me estenderes na Cruz, até que 
Meus Ossos fossem deslocados; sente hoje Minha agonia, sente Minha 
sede por falta de amor, um amor que nenhuma inundação pode jamais 
saciar e nenhuma torrente pode afogar; por acaso te verei, a ti, que ainda 
erras nesse deserto? volta para Mim, reconcilia-te Comigo e vive 
santamente, abandonando teus caminhos;” (AVVD-10 de março de 1990) 
 
“Minha Cruz, hoje, clama por Santidade...” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“cinco de Minhas Chagas estão abertas e Meu Sangue está jorrando 
novamente; arrepende-te, geração, arrepende-te...” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“Eu redimi todos vós com Meu Sacrifício e vós Me pertenceis;” (AVVD-08 de 

julho de 1990) 
 
“Eu trabalhei e labutei, frequentemente sem dormir; tive fome e sede e, 
frequentemente fome, por falta de amor; estive no frio por falta de amor, 
portanto, tu que Me lês, cuidarás de Mim? de Meus cordeiros? não digas: 
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não me incomodeis, não posso ir lá fazer o que me pedis!” (AVVD-agosto de 

1990) 
 
“Eu andei sozinho no Caminho da Cruz; dos homens de Meu povo, 
nenhum estava Comigo; eles odiaram-Me sem motivo algum; fui levado 
pela força e pela lei; sofrimento e humilhação foram o prêmio 
de Minha vitória; carreguei vossos pecados sobre Mim e permiti às mãos, 
que Eu criei, baterem em Mim e Me desfigurarem, mas através dessas 
Chagas fostes curados...” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
 
“hoje, Eu vos digo isso com lágrimas em Meus Olhos: há muitos que se 
comportam como inimigos Meus e de Minha Cruz; de todos os que 
pregam Meu Evangelho, muito poucos estão realmente trabalhando 
Comigo e por Meu Reino;” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
 
“se um homem Me serve, ele precisa seguir-Me;8” (AVVD-05 – 29 de agosto de 

1990) 
[8] Seguir a Cristo, é ser crucificado também. 

 
“revelei Meu Amor por toda criatura na Terra com Meu Sacrifício, e, 
através desse Sacrifício, dei-vos vida eterna e Minha Mensagem de 
Amor;” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
 
“carrega Minha Cruz com amor e não com consternação; sê feliz;” (AVVD-

04 de dezembro de 1990) 
 
“lembra-te, Eu te dei algo muito precioso, guarda-o e abraça-o com amor; 
Minha Cruz te guiará para a santidade...” (AVVD-10 de dezembro de 1990) 
 
“Minha Cruz é difícil e pesa sobre ti, mas sei que estás disposta a carregá-
La até o fim; ...Eu te recompensarei no céu;” (AVVD-09 de janeiro de 1991) 
 
“teu passo deve seguir Meu Passo, teu pé, onde pus o Meu Pé, até o fim 
de tua missão;” (AVVD-04 de março de 1991) 
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“paguei por tua alma derramando Meu Precioso Sangue pela tua 
salvação; cada agonia que sofri foi com Amor, sabendo que Meu sacrifício 
te salvaria; tudo o que fiz, foi pela tua salvação;” (AVVD-08 de março de 1991) 
 
“não parei ali (Minha Cruz), continuo a chamar-vos para vossa salvação; 
continuo a perseguir o pecador;” (AVVD-08 de março de 1991) 
 
“...entreguei Minha Vida por vós; ...Eu sou a Fonte do Amor;” (AVVD-17 de 

junho de 1991) 
 
“Meu Corpo é diariamente flagelado pelos pecados do mundo...” (AVVD-06 

de outubro de 1992) 
 
“todos vós Me pertenceis, igualmente, e não vos daria novamente Minha 
Vida, se Dela necessitásseis?1” (AVVD-19 de novembro de 1992) 
[1] Essas palavras foram pronunciadas com muita expressão, pois saíram de Seu Divino Coração. 

 
“abraça Minha Cruz, que te conduzirá ao Céu;” (AVVD-02 de março de 1993) 
 
“Minha Cruz te levará à santidade;” (AVVD-20 de maio de 1993) 
 
“segue Minhas Pegadas; revelarei Minha Santa Face e continuarei a 
brilhar em todos vós;” (AVVD-06 de outubro de 1993) 
 
“tornei-Me um mendigo por vossa causa, e se vosso Deus manca ao vosso 
lado e os passantes não Me reconhecem é porque estou coberto de 
sangue e cusparada desta geração que vive na iniquidade e no pecado... 
ó Terra, tão corrompida!” (AVVD-22 de julho de 1994) 
 
“Minha roupa de saco está encharcada de Meu Sangue;” (AVVD-22 de julho de 

1994) 
 
“hoje, assim como ontem, o Santo é cuspido e açoitado pelos passantes; 
Minha Santa Cruz, o Instrumento de vossa salvação, é pisada diariamente 
pelos homens... ah!... sofro pesarosamente...” (AVVD-22 de julho de 1994) 
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“o Messias foi perseguido, também foi tratado como um impostor, Seus 
discípulos também;” (AVVD-23 de julho de 1994) 
 
“se fosse necessário Eu entregaria Minha vida de novo a qualquer 
momento e sem hesitação, para vos salvar;” (AVVD-03 de abril de 1995) 
 
“...retornaria ao Calvário a qualquer momento, se fosse possível salvar-
vos desta Apostasia;” (AVVD-06 de outubro de 1995) 
 
“porque entreguei Minha Vida voluntariamente, Meus discípulos ficaram 
escandalizados; Eu A entreguei de Minha Própria e livre Vontade, mas 
eles não conseguiram perceber que Eu tinha o poder de voltar à Vida 
novamente;” (AVVD-13 de outubro de 1995) 
 
“...quando fui condenado e recebi Minha Cruz para carregar, caí no 
mesmo chão que vos sustenta...” (AVVD-31 de janeiro de 1996) 
 
“prende-te à Minha Cruz e juntos, Eu e tu, A compartilharemos pela 
salvação das almas;” (AVVD-01 de novembro de 1996) 
 
“pela Minha Cruz, Eu triunfei e triunfarei de novo, desta vez contra os 
planos de Satanás;” (AVVD-01 de novembro de 1996) 
 
“...nenhum rei jamais foi conhecido por ter servido seus subordinados 
como Eu, que sou o Rei dos reis, servi;” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
 
““Ele tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus como 
algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se a si mesmo, e assumiu 
a condição de servo”;3” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
[3] Fl 2, 6-7. 

 
“foi o amor que Me levou à Cruz, indiferente à sua vergonha;” (AVVD-17 de 

dezembro de 1997) 
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“todas as Riquezas que podem ser encontradas em Meu Coração podem 
ser vistas através dos Olhos de teu Instrumento Redentor e para tua 
salvação: Minha Cruz;” (AVVD-11 de novembro de 1998) 
 
“esta agonia que tenho em Meu Coração é porque... à força, esta geração 
Me arrasta a novos Getsêmanis; o que poderia ter feito que não fiz? 
embora Meu estado fosse Divino, dele Me esvaziei para assumir a 
condição de um escravo;” (AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“Meus amigos e Meus companheiros retrocederam diante de Minhas 
Chagas, e mesmo os mais queridos mantiveram-se distantes... eles Me 
abandonaram... até para firmar Meu passo e Me impedir de cair enquanto 
carregava Minha Cruz, eles não estavam lá; Meu Coração palpitava e 
Minha força Me abandonava; a luz de Meus Olhos diminuía, enquanto 
homens violentos Me atacavam, vociferando em seu discurso com 
espadas em seus lábios, Meu Coração Se contorcia dentro de Mim; Eu 
poderia ter pedido a Meus Anjos para Me dar asas como de uma pomba 
para voar e encontrar descanso, encontrar uma proteção da tempestade 
de abuso, mas Eu respondi quando Meu Pai Me chamou;” (AVVD-28 de abril 

de 2000) 
 
“Meu Pai deu-Me a todos vós como um dom para vossa redenção, com 
Minha inteira Vontade também;” (AVVD-28 de abril de 2000) 
 
““que Yahweh O salve”, eles disseram, se Yahweh é Seu amigo, que Ele 
O salve! mas Eu nada ouvi, como se estivesse surdo, como se estivesse 
mudo, sem dizer uma só palavra; Eu parecia como aquele que, nada 
ouvindo, não tinha resposta aguçada para dar; Minha força Me escapava, 
a luz deixara Meus Olhos;” (AVVD-28 de abril de 2000) 
 
“a Terra estremeceu e tremeu; as fundações das montanhas tremeram;” 
(AVVD-28 de abril de 2000) 
 
“pareceu-Me justo passar pelos sofrimentos e tornar-Me o exemplo 
protótipo daqueles que Me seguirão no futuro e se tornarão osso de Meus 
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Ossos, carne de Minha Carne e continuarão a reparar por seus irmãos e 
irmãs;” (AVVD-28 de abril de 2000) 
 
“alguém já vos ensinou que o supremo ato de amor é a aceitação de 
Minha Cruz? Minha Cruz, que é vosso Instrumento redentor, em outras 
palavras, é a Árvore que dá a vida; através de vosso Instrumento redentor, 
vossos pés atravessam do vale da morte à Visão Beatífica;” (AVVD-08 de 

dezembro de 2002) 
 
“bendito é aquele que ansiosa e apaixonadamente abraça Minha Cruz, 
ele entrará na visão Beatífica, e sua alma conhecerá alegrias inefáveis!” 
(AVVD-08 de dezembro de 2002) 
 
 

32.  DEIFICAÇÃO 

“que cada um conheça esta verdade fundamental: “o Senhor Deus sabe 
quem são os Seus e assim lhes permite aproximar-se Dele;”” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 
 
“estes são os favorecidos para atingir a deificação, partilhando Meu leito 
matrimonial, numa divina união Comigo; estes são os destinados a 
tornar-se luz por terem dado sua vida por Mim e por Me terem permitido 
assimilá-los inteiramente em Mim;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

33.  DESEJAR A DEUS 

 
“de novo, peço-te que queiras só a Mim;” (AVVD-23 de maio de 1987) 
 
“deseja-Me sempre; ama-Me e honra-Me; permanece fiel a Mim;” (AVVD-

13 de novembro de 1987) 
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“honra-Me desejando-Me…” (AVVD-08 de janeiro de 1988) 
 
“Eu ansiei pelo Pai enquanto estava na Terra ...ansiei por estar em 
constante ligação com Meu Pai, em união de Amor; ...portanto enche-Me 
de alegria e permanece em constante ligação Comigo; coloca-Me em 
primeiro lugar e deseja-Me sempre;” (AVVD-01 de abril de 1989) 
 
“nunca Me faltes, deseja-Me mais que nunca;” (AVVD-16 de maio de 1989) 
 
“deseja-Me e tem-Me em primeiro lugar...” (AVVD-24 de setembro de 1989) 
 
“deseja-Me, tem constantemente sede de Mim, teu Deus;” (AVVD-26 de 

setembro de 1989) 
 
“desejai-Me, desejai-Me, tende sede de Mim, buscai-Me avidamente, não 
tenhais outro desejo a não ser Eu, desejai estar em constante ligação 
Comigo, desejai agradar-Me, desejai sentir-Me e ouvir-Me, desejai 
Minha Presença...” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“hoje vos digo para voltardes para Mim; se Me perguntardes: “mas como 
voltaremos?” Eu vos direi: convertendo-vos; e se disserdes: “mas já somos 
convertidos, como nos converter?” Eu vos direi: desejando-Me, tendo sede 
de Mim;” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“desejai-Me com alegria, desejai-Me com vosso coração e não com 
vossos lábios; deixai-Me ouvir-vos gritar: Abba!;” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“jamais deixes de Me desejar; estou sendo glorificado, e tu, ...purificada;” 
(AVVD-21 de janeiro de 1990) 
 
“como Me delicio quando Me desejas e tens sede de Mim!” (AVVD-06 de 

dezembro de 1990) 
 
“faze tua morada em Meu Sagrado Coração; nunca te separes de Mim; 
amo teus suspiros de sede por Mim, teu Deus;” (AVVD-23 de maio de 1996) 
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“tua sede de Mim é um bálsamo que alivia Meu Coração ferido...” (AVVD-

28 de novembro de 1996) 
 

34.  DEUS É PAI 

 
“como é belo ouvir-te chamar-Me de Pai! Eu ansiei por ouvir de teus 
lábios a palavra Pai;2” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
[2] Sim, claro, eu o senti. É incrível. 

 
“por que evitas chamar-Me de Pai?3 ...amo ser chamado de Pai; Eu sou 
Pai de toda a humanidade;” (AVVD-17 de fevereiro de 1987) 
[3] Is 9, 5. 

 
“chama-Me de Esposo e também de Pai;” (AVVD-01 de maio de 1987) 
 
“se queres que Eu seja teu Pai, Eu te tratarei como Minha filha; se desejas 
que Eu seja teu Esposo, Eu te tratarei como Minha Esposa; se te rebelas 
contra Mim, Eu te tratarei como um Juiz;” (AVVD-27 de maio de 1987) 
 
“...chama-Me Abba; fica perto de Mim; jamais te abandonarei;” (AVVD-13 

de julho de 1987) 
 
“quando Me chamaste de “papai”,1 acolhi essa palavra como uma joia; 
mal sabes como sou atraído pela simplicidade; sim, chamei-te de 
descalça, pois tu o és em teu coração;” (AVVD-26 de abril de 1988) 
[1] Abba em grego. 

 
“...chama-Me de “Baba”; acolho, com amor essa palavra, essa forma de 
chamado; Eu sou teu Pai Celeste;” (AVVD-01 de junho de 1988) 
 
“alegra Minha Alma e dize-Me Abba de vez em quando;” (AVVD-12 de junho 

de 1989) 
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“se te acusam porque Me chamas de Pai é porque não compreenderam 
que o Espírito do Amor que recebestes, e que fala através de ti, te traz 
paz e amor para gritares: Abba!” (AVVD-23 de novembro de 1990) 
 
 

35.  DEUS 

“Eu sou teu Redentor, tua Paz; Eu vivi na Terra no meio de vós, 
encarnado; Eu sou o Filho Unigênito de Deus;” (AVVD-27 de setembro de 1986) 
 
“Eu sou teu Consolador; quando te sentires infeliz, lembra-te de que Eu 
estou perto de ti;” (AVVD-27 de setembro de 1986) 
 

“Eu sou a Riqueza Infinita;” (AVVD-05 de outubro de 1986) 
 
“Eu sou teu Mestre; todos os Meus ensinamentos iluminarão tua alma;” 
(AVVD-22 de outubro de 1986) 
 
“Eu sou Santo, Eu sou Santo; portanto, sê santa, vive santamente;” (AVVD-

23 de outubro de 1986) 
 
“Eu sou as Revelações; tenho notícias que repercutirão;” (AVVD-09 de novembro 

de 1986) 

 
“Eu sou a Luz e, através de Mim, estás recebendo conhecimento, estás 
progredindo;” (AVVD-04 de dezembro de 1986) 

 
“Eu  sou  teu  Mestre,  ...caminha Comigo!” (AVVD-10 de dezembro de 1986) 
 
“Eu sou Santo, por isso quero que sejas santa;” (AVVD-11 de dezembro de 1986) 
 
“Eu sou Jesus Cristo e teu Mestre; ensinei-te a trabalhar através do 
Espírito Santo...” (AVVD-16 de dezembro de 1986) 
 
“Eu sou a Força; Eu te ajudarei...” (AVVD-08 de janeiro de 1987) 
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“sou teu Esposo; não te esqueças;” (AVVD-21 de janeiro de 1987) 
 
“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;” (AVVD-

23 de janeiro de 1987) 
 
“Eu sou um abismo de Perdão e jamais vos abandonarei;” (AVVD-23 de janeiro 

de 1987) 
 
“Eu sou o Senhor Jesus Cristo, o Bom Pastor que guarda Seu rebanho;” 
(AVVD-23 de janeiro de 1987) 
 
“...Eu sou o Mestre do Amor;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“Eu sou um Deus de Amor e de Misericórdia, cheio de compaixão pelos 
fracos;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“...sou teu Pai,1 ajudando-te e ensinando-te a caminhar Comigo...” (AVVD-

01 de fevereiro de 1987) 
[1] Is 9, 5. 

 
“Eu sou Misericórdia; Eu sou Manso e Humilde; Eu sou Perdão;” (AVVD-02 

de fevereiro de 1987) 
 
“Eu sou teu Zeloso Guardião; ao podar-te, fortaleço-te para que teus frutos 
sejam abundantes;” (AVVD-03 de fevereiro de 1987) 
 
“Eu sou teu Senhor e Mestre;” (AVVD-04 de fevereiro de 1987) 
 
“Eu sou teu Salvador, Aquele que te cura, teu Pai,1 teu Esposo; Eu sou 
teu Deus que jamais te abandonará;” (AVVD-11 de fevereiro de 1987) 
[1] Ler Is 9, 5-6. 
 

“Eu sou teu Santo Pai que te ama intimamente;” (AVVD-15 de fevereiro de 1987) 
 
“Eu sou Todo Fiel…” (AVVD-18 de fevereiro de 1987) 
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“Eu sou vosso Salvador, sempre perto de vós, sempre pronto para 
arrebatar-vos do mal;” (AVVD-01 de março de 1987) 
 
“Eu sou o Todo-Poderoso e sei o que é melhor para tua alma;” (AVVD-04 de 

março de 1987) 

 
“Eu sou Rei e Soberano de Paz e Amor;” (AVVD-05 de março de 1987) 

 
“Eu sou o Elixir da Vida, Eu sou a Ressurreição;” (AVVD-07 de março de 1987) 
 
“Eu sou a Fonte do Amor e desta Fonte emana esse Infinito Amor que 
cobre toda a Criação;” (AVVD-18 de março de 1987) 
 
“Eu sou Um, a Santíssima Trindade é Una;1” (AVVD-23 de março de 1987) 
[1] Em unidade de essência. 

 
“Eu sou a Infinita Riqueza e toda alma pode extrair de Mim;” (AVVD-01 de 

maio de 1987) 
 
“Eu sou vosso Zeloso Guardião, com um olhar vigilante sobre vós, 
lembrai-vos de que Eu sou a Luz deste mundo; Eu sou o Verbo;” (AVVD-02 

de maio de 1987) 
 
“Eu sou o Pão da Vida;” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“Eu sou Jesus e Jesus significa Salvador...” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“Eu sou Jesus Cristo ...o Filho de Deus;” (AVVD-19 de maio de 1987) 
 
“Eu sou o Soberano de toda criação; sois todos Meus...” (AVVD-23 de maio de 

1987) 
 
“Eu sou Belo; ... Eu sou Tudo; Eu sou o Alfa e o Ômega; Eu sou o Eterno, 
Eu sou o Elixir;” (AVVD-04 de junho de 1987) 
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“Eu sou a Igreja; jamais te esqueças disso;” (AVVD-30 de junho de 1987) 
 
“Eu sou teu Consolador! apoia tua cabeça em Mim, deixa-Me acariciar-te 
e aliviar tua dor, permite-Me sussurrar Minhas palavras em teu ouvido; 
dentro de Meu Coração tenho um lugar para ti; não percas tempo noutro 
lugar; vem agora para o teu lugar; 3 ...Eu te levantarei e te colocarei lá;” 
(AVVD-03 de julho de 1987) 
[3] Ele disse isso com tamanha ternura, como somente Deus pode falar... 

 
“Eu sou o Primeiro; polindo tua alma, ela brilhará como ouro...” (AVVD-13 

de julho de 1987) 
 
“Eu serei teu Consolador; vem, sente-Me, entra em sintonia Comigo; sê 
Uma, aniquila-te em Mim; deixa-Me possuir-te inteiramente e reinar 
sobre ti; deixa-Me impelir-te ao Meu Coração, aproxima-te;” (AVVD-22 de julho 

de 1987) 
 
“Eu sou Aquele que vela por vós, Eu sou vosso Consolador;” (AVVD-24 de 

julho de 1987) 
 
“Eu sou teu Pai Celeste que te ama;” (AVVD-25 de julho de 1987) 
 
“Eu sou um Deus de Amor; olho Meus filhos com olhos amorosos...” (AVVD-

10 de agosto de 1987) 
 
“Eu sou um Deus de Amor, Eu sou o Espírito do Sublime Amor;” (AVVD-01 

de setembro de 1987) 
 
“Eu sou teu Mestre; não tenhas medo quando estás Comigo;” (AVVD-07 de 

setembro de 1987) 
 
“...sou teu Diretor Espiritual, sou teu Esposo, sou Aquele que mais te 
ama, Eu sou teu Criador e Deus; vem e lança-te em Meus Braços e sente 
Meu calor;” (AVVD-27 de setembro de 1987) 
 
“Eu sou Vosso Criador;” (AVVD-13 de outubro de 1987) 
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“Eu sou Tudo e Todas as Coisas;” (AVVD-12 de novembro de 1987) 
 
“Eu sou o Elixir da Vida, a Fonte do Amor, e tudo se origina de Mim;” 
(AVVD-10 de fevereiro de 1988) 
 
“Eu sou Deus e Soberano, Criador de Tudo, o Espírito do Sublime Amor, 
o Amor Insondável;” (AVVD-16 de março de 1988) 
 
“Eu sou A Verdade e A Verdade é Amor, Infinito Amor, Sublime Amor, 
Eterno Amor;” (AVVD-09 de abril de 1988) 
 
“Eu Sou a Palavra, o Santo dos Santos, o Deus Eterno, Emanuel e vosso 
Salvador que, há muitos anos atrás, trespassastes e jamais deixastes de 
trespassar de lado a lado;” (AVVD-09 de abril de 1988) 
 
“Eu sou a Luz deste mundo que te embelezará;” (AVVD-25 de julho de 1988) 
 
“sou vosso Pastor e Eu vos manterei escondidos sob Meu Manto;” (AVVD-

29 de julho de 1988) 
 
“Eu sou a Ressurreição e somente através de Mim encontrarás vida, Vida 
Eterna...” (AVVD-08 de agosto de 1988) 
 
“Eu sou teu Zeloso Guardião, portanto confia em Mim; conservo-te sob 
Minha Luz, alimentando-te com Minha Seiva;” (AVVD-09 de agosto de 1988) 
 
“Eu sou o Primeiro e Único que conta; Eu Sou Tudo, Eu Sou o Eterno, o 
Alfa e o Ômega, Eu Sou Aquele-Que-Salva, teu Criador; Eu Sou o Santo 
dos Santos, Eu Sou o Espírito do Amor...” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
 
“sou um Abismo de Misericórdia, mas, para Minha tristeza, muitos de 
vós vos esquecestes de como Eu realmente sou; não sou um Deus de 
predileções, sou Justo; dou até mesmo aos piores entre vós;” (AVVD-19 de 

agosto de 1988) 
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“Eu sou Amor, Eu sou A Raiz que te alimenta, embelezando-te;” (AVVD-26 

de agosto de 1988) 
 
“Eu sou teu Guardião que jamais tira Seus Olhos de ti, por medo de que 
ventos escorchantes possam queimar-te; cuido de ti constantemente, 
mantendo um olhar vigilante sobre ti; afasto teus inimigos se eles pisam 
em ti; verifico que nada te falte; podo-te quando devo e fertilizo teu solo;” 
(AVVD-12 de setembro de 1988) 
 
“Eu sou Deus, Eu sou a Fonte do Amor que criou todos vós, por Meu 
Infinito Amor, para amar-Me;” (AVVD-25 de setembro de 1988) 
 
“Eu sou a Fonte do Sublime Amor e criei-vos por Amor para Me amardes, 
vosso Deus;” (AVVD-março de 1989) 
 
“Eu sou O Todo-Fiel, que jamais vos rejeita ou abandona em momentos 
de sofrimento;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“Sou vosso Devoto Guardião e Minha Vinha será irrigada e mantida por 
Minha Própria Mão; Eu cuidarei Dela, por medo de que intrusos penetrem 
à noite em Minha Vinha;” (AVVD-23 de abril de 1989) 
 
“Eu sou Amor, Eu sou Paz, Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida;” (AVVD-

01 de junho de 1989) 
 
“Eu sou o Senhor, vosso Salvador, e Aquele que busca vosso coração;” 
(AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“Eu sou Aquele que está em pé, incansavelmente, do lado de fora de cada 
porta, batendo;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“Eu sou Aquele que segue o pecador e Aquele que deixa o sábio 
estupefato;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“Eu sou a Santíssima Trindade, todo em Um e o Mesmo, que, com Meu 
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Plano de Salvação, prepara todos vós para vos unir em um só e santo 
rebanho;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“Eu sou Aquele que poda as árvores altas e permite às pequenas crescer;” 
(AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“Eu sou um Deus de Simplicidade; Eu sou Manso e Humilde;” (AVVD-01 de 

junho de 1989) 
 
“Eu sou o Amor que vos ama eternamente;” (AVVD-15 de junho de 1989) 
 
“uma Eterna Primavera para os que têm sede...” (AVVD-19 de junho de 1989) 
 
“...Eu sou teu Deus que te protege;” (AVVD-08 de julho de 1989) 
 
“Eu sou a Fonte de tua esperança...” (AVVD-08 de julho de 1989) 
 
“Eu sou o Grande Pastor de Meu rebanho;” (AVVD-17 de julho de 1989) 
 
“Eu sou a Sabedoria e teu Educador, estás aprendendo de Meus Próprios 
Lábios...” (AVVD-30 de julho de 1989) 
 
“Eu sou Aquele e o Único que educa todos os que se abandonam a Mim;” 
(AVVD-09 de agosto de 1989) 
 
“sou teu Santo Companheiro;” (AVVD-12 de agosto de 1989) 
 
“sou teu Conselheiro e os conselhos virão sempre de Mim; quero Meus 
alunos perfeitos...” (AVVD-05 de setembro de 1989) 
 
“Eu sou Amor, e qualquer um que viva em Mim, vive na Verdade;” (AVVD-

20 de setembro de 1989) 
 
“Eu sou a Raiz da Árvore da Vida e a Fonte da Vida; tenho Comigo ambos 
os Frutos da Árvore da Vida e da Água Viva de Meus Poços Eternos; vinde, 
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então, a Mim, vinde e saciai-vos; vinde e comei; vinde e bebei de Minha 
Água Viva, todos vós que tendes sede; Eu nunca vos rejeitarei;” (AVVD-20 

de setembro de 1989) 
 
“Eu sou a Raiz da Árvore da Vida e de Mim emana a Vida Eterna;” (AVVD-

20 de setembro de 1989) 
 
“Eu sou o Prisioneiro do Amor, atrás de cada Tabernáculo, aguardando e 
esperando ver-vos chegar;” (AVVD-29 de setembro de 1989) 

 
“Eu sou Santo, portanto, tratai-Me com Santidade...” (AVVD-29 de setembro de 

1989) 

 
“Eu sou o Bom Pastor, e procuro, no meio dos escombros, os Meus 
cordeiros e Minhas ovelhas;” (AVVD-10 de outubro de 1989) 

 
“Eu não sou apenas palavras; Eu, o Senhor, sou Poder;” (AVVD-08 de novembro 

de 1989) 
 
“Eu sou teu Esposo que te alimenta, que te sacia, que te consola, que te 
defende, que te cuida e que eleva tua alma a Mim; Eu sou Aquele que 
mais te ama...” (AVVD-23 de novembro de 1989) 
 
“Eu sou teu Mestre, sê prudente, confia em Mim; teu Salvador, Eu Sou; 
teu Santo, Eu Sou; Eu Sou Aquele Que Sou...” (AVVD-26 de novembro de 1989) 
 
“sou vosso Salvador, o Rei da Paz, sou vosso Consolador, sou o Amor...” 
(AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“Eu sou um Deus de Amor, não um Deus que vos leve ao desespero;” 
(AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“sou um Deus de Esperança e venho dar-vos esperança; ...Eu sou Aquele 
que mais vos ama...” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“Eu sou Aquele que entregou Sua Vida por Amor a vós;” (AVVD-29 de novembro 
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de 1989) 
 
“Eu sou a Infinita Riqueza...” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“Eu sou uma Chama Ardente de Amor, e Meu Amor é, com efeito, um 
Fogo devorador;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“Eu sou um Deus de Amor e de Misericórdia; não sou um Deus 
complicado e jamais persigo alguém até a morte;” (AVVD-07 de dezembro de 

1989) 
 
“sou um Deus muito Terno e Manso; sou Delicado com Minha prole; 
quem Me apresentar à Minha prole como um Deus exigente e pronto para 
a ira prejudica Minha Igreja; sou paciente e lento para a ira, mas rápido 
para o perdoar e o esquecer;” (AVVD-07 de dezembro de 1989) 
 
“Eu sou a Ressurreição e a Própria Vida e quem come a Minha Carne e 
bebe Meu o Sangue terá vida eterna;” (AVVD-07 de dezembro de 1989) 
 
“sou teu Amadíssimo Pai que te mantém colada ao Meu Peito, como a 
mãe que mantém seu bebê em seu seio, alimentando-o, aquecendo-o, 
assim também Eu faço contigo; Eu te alimento e te conforto; não precisas 
te preocupar, pois tua fonte de vida emana diretamente de Mim;” (AVVD-

14 de dezembro de 1989) 
 
“sou teu Protetor e perto de Mim estás em segurança;” (AVVD-14 de dezembro 

de 1989) 
 
“Eu sou Aquele que mais vos ama, e Eu vos dou o Dom de Meu Amor;” 
(AVVD-18 de dezembro de 1989) 
 
“sou teu Mestre e Educador, que jamais te abandona, embora te sintas 
frequentemente assim;” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que te conduz e te instrui...” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
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“Eu sou Aquele que realiza maravilhas e escuta cada um de vós; pequeno 
ou grande, justo ou injusto, devoto ou pagão, Eu escuto cada um; Eu 
abençoo todos vós;” (AVVD-09 de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou vosso Bom Pastor que cuida de vós...” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou o Senhor que, como um vigia, vos vigia do alto;” (AVVD-10 de janeiro 

de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que te revelou Minha Santa Face;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que floresceu teus sentidos; Eu sou o Senhor que te olhou, 
te avaliou e derramou em ti Meus Ensinamentos;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou teu Educador;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que levanta o pobre da poeira;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou o Espírito do Amor, da Paz, da Reconciliação; Eu sou Aquele que 
mais vos ama;” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que mantém, juntos, os fundamentos da Terra;” (AVVD-30 

de janeiro de 1990) 
 
“Eu sou a Fonte do Amor e podeis tirar de Meu Coração e dar esse Amor 
a outros;” (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“Eu sou a Ressurreição que traz o morto à Vida;” (AVVD-15 de fevereiro de 1990) 
 
“Eu sou Puro e Santo…” (AVVD-03 de março de 1990) 
 
“Eu sou o Revelador dos Mistérios e estou mostrando a muitos o que 
acontecerá;” (AVVD-03 de março de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que, em breve, de vossa2 terra queimada farei lagos, e de 
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vossas terras áridas, fontes de água;” (AVVD-03 de março de 1990) 
[2] O mundo inteiro. 

 
“Eu sou o Caminho que vos conduz à Vida Eterna;” (AVVD-10 de março de 1990) 
 
“Eu sou o Crucificado com as Cinco Chagas que hoje vos fala...” (AVVD-10 

de março de 1990) 
 
“Eu sou a Vítima do Amor que busca vosso coração;” (AVVD-10 de março de 

1990) 
 
“Eu sou Aquele que te libertará da Morte;” (AVVD-10 de março de 1990) 
 
“Eu sou vosso Santo que vos observa do alto...” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“Eu sou um Deus de Misericórdia que Se inclina até vós nesses dias de 
Graça para vos salvar;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“Eu sou vosso Santo, mas vós Me recrucificais a cada minuto;” (AVVD-10 de 

abril de 1990) 
 

“Eu sou Aquele que, hoje, com tanto amor, vos abraça com Meus Braços 
à vossa volta e, com Minha Mão, vos alimento delicadamente com Minha 
Palavra para restaurar vossa divindade...” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“Eu sou a Ressurreição; quem crer em Mim mesmo que morra, viverá;” 
(AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Eu sou o Santo Espírito da Verdade...” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Eu sou o “Recordador” de Minha Palavra que vem até vós para despertar-
vos de vosso sono profundo;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Eu sou o Sagrado Coração, sempre tão sensível, que vos pede para fazer 
as pazes Comigo e vos reconciliardes Comigo;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 



171 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“Eu sou a Fonte de tua respiração;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Eu sou a Generosa Fonte nutritiva e é com Minha Palavra que te dou 
vida e te preservo da morte;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Eu sou a Porta e ninguém pode entrar em Meu Reino a não ser que 
passe por Mim;” (AVVD-13 de abril de 1990) 
 
“Eu sou vossa Esperança, Eu sou vosso Refúgio, Eu sou vosso 
Consolador; o Todo-Poderoso, Eu Sou;” (AVVD-22 de abril de 1990) 
 
“Eu sou Amor e todo aquele que vive no amor vive em Mim e Eu vivo 
nele;” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“Eu sou a Rocha;” (AVVD-14 de junho de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que mais te ama e que sempre te amará;” (AVVD-19 de junho 

de 1990) 
 
“Eu sou a Esperança, Eu sou a Vida e estou perto de ti!” (AVVD-27 de junho de 

1990) 
“Eu sou o Crucificado e teu Redentor que te diz: Meu amor por ti é eterno;” 
(AVVD-27 de junho de 1990) 
 
“Eu sou a Luz do mundo e caminho à vossa frente;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que mais te ama...” (AVVD-20 de setembro de 1990) 
 
“Eu sou Aquele que sopra Vida em ti!” (AVVD-01 de outubro de 1990) 
 
“Eu sou o Santo em teu aposento;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“Eu sou Jesus, vosso Redentor; Eu sou o Santo dos Santos que vos fala;” 
(AVVD-22 de outubro de 1990) 
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“Eu sou a Vítima do Amor que te fala; Eu sou Aquele que te deu esse 
testemunho de Amor como lembrança de Meu Amor;” (AVVD-22 de outubro de 

1990) 
 
“Eu sou Aquele que te proporciona o verdadeiro Conhecimento;” (AVVD-05 

de fevereiro de 1991) 
 
“Eu Sou Jesus; Eu sou a Esperança que o mundo busca; essa Esperança 
que eles buscam está ao seu alcance; eles têm apenas de estender suas 
mãos ao Céu e buscar as coisas Celestes; eles podem Me procurar e Eu 
lhes responderei;” (AVVD-07 de fevereiro de 1991) 
 
“Eu sou Misericórdia, Eu sou Amor;” (AVVD-07 de fevereiro de 1991) 
 
“Eu sou Aquele que mais vos ama, no entanto, Aquele que recebe 
chicotadas impiedosas pela apatia desta era; Eu sou a Luz do mundo, 
que vem a esta era escura para dar-vos a Luz da Vida;” (AVVD-24 de fevereiro 

de 1991) 
 
“Eu sou Tudo o que necessitas;” (AVVD-28 de fevereiro de 1991) 
 
“Eu Sou-Aquele-Que-Sou está convosco;” (AVVD-20 de março de 1991) 
 

“Eu Sou um Fogo Inextinguível que consome almas;” (AVVD-02 de agosto de 

1991) 
 
“Eu sou a Fonte do Sublime Amor; vinde a Mim, tirai de Mim e enchei 
vossos corações para serdes capazes de dar esse Amor aos outros;” (AVVD-

12 de agosto de 1991) 
 
“Eu Sou um Oceano Infinito de Misericórdia, de Compaixão e de Ternura;” 
(AVVD-13 de agosto de 1991) 
 
“Eu sou vossa Esperança, portanto abri vossas bocas e invocai-Me com 
vosso coração e encherei vossa boca para Me louvardes e honrardes;” 
(AVVD-05 de maio de 1992) 
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“Eu Sou uma Fonte Viva de Pureza e te amo;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“Eu sou vosso melhor amigo, vosso mais querido Santo Companheiro;” 
(AVVD-10 de julho de 1992) 
 
“Eu sou o Santo que te segurou em primeiro lugar; por quanto tempo, 
vossa alma resistirá a Estes Olhos que vos viram em primeiro lugar?” (AVVD-

13 de dezembro de 1992) 
 
“Eu sou a Água Viva e sou Eu que te mantenho viva;” (AVVD-19 de março de 

1993) 
 
“Eu sou tua Defesa e teu Escudo!” (AVVD-10 de maio de 1993) 
 
“... sou tua Paz, tua Vida, tua Esperança;” (AVVD-10 de junho de 1993) 
 
“Eu sou o Guardião de tua alma;” (AVVD-03 de setembro de 1993) 
 
“Eu sou a Videira e tu és parte de Mim; permite-Me alimentar-te com 
Minha seiva e viverás!” (AVVD-17 de junho de 1994) 
 
“lembra-lhes, filha ...Eu sou seu primeiro Pai, seu camarada e seu melhor 
amigo, o Justo que os vigia e os ama; Eu sou Seu Santo Companheiro;” 
(AVVD-19 de junho de 1994) 
 
“Eu sou a Fonte de tua vida, Eu sou a Fonte de tua alegria; tem 
necessidade de Mim, assim como tens necessidade do ar que respiras;” 
(AVVD-01 de dezembro de 1994) 
 
“Eu sou a Vida e a Ressurreição que leva os mortos à vida;” (AVVD-19 de 

outubro de 1998) 
 
“Eu sou o único Mestre;” (AVVD-20 de janeiro de 1999) 
 
“Eu sou uma Fonte de delícias inefáveis...” (AVVD-20 de janeiro de 1999) 
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“Eu sou o Rei da segurança de tua alma;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“Eu sou a Divina Fonte de Graças;” (AVVD-25 de abril de 1999) 
 
“Eu sou a Luz do mundo; quem segue a Luz não caminhará na escuridão, 
mas irradiará a Luz da vida;” (AVVD-25 de abril de 1999) 
 
“Eu sou o Soberano de vossa alma, oh! mas um Amigo tão íntimo 
também, que vos pode atrair à deificação;” (AVVD-21 de junho de 1999) 
 
“Eu sou o Supremo Sumo Sacerdote sobre toda Minha Casa, esta Casa 
que os homens impiedosamente dividiram em sua falta de amor;” (AVVD-

16 de outubro de 2000) 
 
“Eu sou vosso Banquete, vossa Riqueza, e se Eu, Deus, não posso ser 
todas as coisas para vós, como esperais obter vossa recompensa no Céu?” 
(AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“Eu sou o próprio Tesouro? ninguém jamais vos disse que Eu sou vosso 
Esposo Celeste? Eu sou a fulgurante água purificadora da Fonte doadora 
da Vida, cujas águas purificam, renovam e insuflam a Vida em vós; 
Eu sou a Ressurreição; não mais hesiteis, mas abri vossos olhos e correi 
para Mim; deixai de estar distantes;” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
 
“Eu sou a Ressurreição e, através de Mim, fiz todos vós para ser filhos e 
filhas da ressurreição;” (AVVD-08 de setembro de 2002) 

 

36.  DEUSES POR PARTICIPAÇÃO 

 
“bem-aventurados aqueles cujos corações estavam abertos para ser 
purificados e preparados a receber o Espírito Santo para uma 
transformação, eles serão deificados e chamados filhos e filhas do 
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Altíssimo; eles serão chamados deuses por participação;” (AVVD-05 de maio 

de 2001) 
 
“o cumprimento de Minha Palavra levará tua alma a conhecer-Me;” (AVVD-

13 de novembro de 2001) 
 
“benditos os que ouvem Minha Palavra e agem de acordo com Ela, a 
inefável Luz os englobará inteiramente, transformando-os em deuses por 
participação;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

37.  DONS 

“Eu sou, Minha bem-amada, o Espírito de santidade que dá a cada um 
de vós uma variedade de dons, são as joias do Céu, os tesouros que são 
distribuídos gratuitamente para santificar Meus templos; tudo que é 
distribuído, é distribuído por graça, através de Mim; Eu não desci2 para 
infligir punição a nenhum de vós, mas, ao contrário, venho através desta 
nobre Ode para desposar-vos e, como um esposo que cumula sua esposa 
de joias, Eu vos ofereço, para adornar-vos, os Meus Divinos dons para a 
nossa cerimônia matrimonial;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[2] Como eu vi em minha visão. 

 

 

38.  DÚVIDAS 

 

“(Nesses dias, Satanás constantemente me ataca; sussurrando 
em meu ouvido que nada virá desta revelação, fazendo-me 
esquecer de todo o bem que Ela já fez e que ainda faz. Fez-me 
perder o sentido da realidade; tirou minha confiança, atirando-a 
longe. Escondeu o amor que tenho pelo Senhor, para que esse 
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grande amor que sinto por Ele pareça manchado. Deu-me 
imagens do mundo para mostrar-me como é real, e de como é 
falso e irreal o mundo espiritual. Deu-me agonias e misturou 
meus pensamentos, confundindo-me. O Senhor me avisara. 
Quanto mais Sua revelação aumenta, tanto mais esforços 
Satanás faz para impedir o crescimento de tudo. Sei que é 
Satanás, pois ele deixa minha alma desconsolada e em 
desespero.)” 
 
“Satanás odeia-te e está determinado a frustrar Meus Planos; em sua 
fúria, ele cria todas tuas agonias; ele mente para ti, acusando-te para 
levar-te ao desespero; ... Eu te avisei sobre seus ataques; … não cedas a 
Satanás; agarra-te a Mim; Eu te ajudo a vencer todas as tentações;” (AVVD-

30 de abril de 1988) 
 
“não tentes compreender Meus Caminhos;” (AVVD-04 de agosto de 1988) 
 
“Não te esqueças de que esse dom te é concedido pelos Meus interesses 
e para Minha Glória;” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
 
“lembra-te de que não preciso de ninguém; Eu Me basto para realizar 
Minhas Obras, mas amo partilhar Minhas Obras com Minha criação; 
portanto, olha para Mim e alegra-te, alma, por ter-te favorecido; há muitos 
que ansiaram ver o que viste e jamais o viram, ouvir o que ouviste mas 
nunca o ouviram, sentir o que sentiste e nunca o sentiram, portanto 
alegra-te, alma!” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
 
“nem toda alma recebeu a graça que recebeste por Minha Vontade; no 
entanto, quão frequentemente duvidas? acredita...” (AVVD-12 de setembro de 

1988) 
 
“portanto abre teu ouvido para que possas ouvir; tenta compreender, 
sente Minha Presença; por que olhas para outro lado quando Me vês? 
segue Meu olhar, ...sim!2” (AVVD-12 de setembro de 1988) 
[2] Assim que Deus disse “filha”, Eu O senti, percebi Sua Presença e meu coração começou a pular de 
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alegria! 

 
“queres saber por que duvidas algumas vezes? é porque tu estás vivendo, 
tu, como Minha rosa, num deserto; uma rosa nunca sobrevive no deserto, 
a não ser que lhe seja dada uma extraordinária atenção e cuidado; todos 
seus arredores afetam-na;” (AVVD-12 de setembro de 1988) 
 
“fixai vossos olhos em Mim e não deixeis ninguém tirar vossos olhos de 
Mim;” (AVVD-24 de maio de 1989) 
 
“não aflijas tua alma buscando compreender Minhas Vias, pois assim 
fazendo, estás apenas permitindo seres atraída para caminhos tortuosos; 
e a diferença disso, digo-te, é imensa!” (AVVD-21 de junho de 1989) 
 
“...nunca deixes de rezar; não dês oportunidade para o demônio tentar-
te, deixa de duvidar... carrego tua fraqueza em Meus Ombros;” (AVVD-24 de 

setembro de 1989) 
 
“fica perto de Mim e afasta todos os pensamentos confusos;” (AVVD-24 de 

dezembro de 1989) 
 
“e quando escutas o mundo, que desvia tua mente da contemplação, só 
isso já fere Meu Coração;8” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
 
[8] Compreendi que escondendo as graças de Nosso Senhor e, até mesmo quase não as admitindo sob 
o pretexto de minha indignidade, Jesus fica bastante aborrecido e triste. 

 
“quando este mundo frio te assalta com suas tentações e tenta desfigurar 
tua alma para que te assemelhes a ele, corre para Mim e busca refúgio 
em Meu Coração; tem confiança em Mim e confia-Me todos teus 
problemas; ... por que te entristeces com tua falta de confiança? ... que 
não deves mais perder a confiança, mas colocar tua cabeça em Meu 
Coração e não mais duvidares de nossa bendita união;” (AVVD-02 de novembro 

de 1997) 
 
“vem agora rezar para Mim: “Meu Jesus, Misericórdia Divina, eu não 
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tinha confiança em Vós e, desse modo, levei aflição ao Vosso Coração; 
agora peço-Vos, em minha nudez e com total humildade, ser perdoada, 
a fim de que possais, em Vossa Infinita Misericórdia e Bondade, restaurar 
minha alma desfigurada e ferida; desfigurada e ferida pelos atos do 
mundo e suas palavras a meu respeito;”1” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
[1] Eu rezei. Percebi como o maligno tenta, invariavelmente, sugestionar-me pela boca do mundo, que 
esta Obra tão Divina de Deus tem menos importância do que tem na realidade, subestimando dessa 
forma seu valor e tentando sempre diminuir sua importância. Eu me encontraria assim em constante 
batalha, buscando manter-me afastada dessas falsas acusações e jamais cedendo a elas. 

 
“de agora em diante não Me permitas cair em nenhuma aflição ou tristeza 
que deixe Meus santos e Meus anjos em imensa aflição, por não serem 
capazes de aliviar Minha dor;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
 
“Eu não mais suportava ver-te escondendo, em tua modéstia, os Divinos 
dons que te concedi;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
 
“Eu não podia mais suportar ver Minha adotada, Minha alegre 
mensageira, ser despedaçada pelas dúvidas que o mundo tentou colocar 
em sua mente:5” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
[5] Observações como: As Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus são uma coisa, e a mensageira, 
completamente outra coisa. As duas não andam juntas. Jesus é contra essa teoria. 

 
“apaga teu medo de ser enganada; não o és; Eu sou teu Pai2 e cuido de 
ti;” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 

[2] (Is 9, 5.) Jesus gostou de chamar a Si mesmo de Pai, assim como o fez em outras ocasiões. Por 
isso, fui acusada, injustamente, de que confundo a Trindade... 

 

39.  EFUSÃO DO ESPÍRITO SANTO 

 
“e assim é hoje, desde que a terra jaz na desolação e não pode produzir 
suficiente Pão para alimentar-vos, Eu, com Meu Espírito de Graça, 
multiplicarei Meu Pão para alimentar-vos, ...a vós que estais famintos e 
abandonados; em vossos dias, isso é chamado de: efusão de Meu Santo 
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Espírito;” (AVVD-29 de agosto 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;1” (AVVD-30 de agosto de 1989) 
[1] Oração que me foi mostrada. 

 
“Não endurecei vosso coração, duvidando; abri vosso coração para que 
possais compreender plenamente Minha Mensagem de Amor;” (AVVD-08 de 

julho de 1990) 
 
“ouvi-Me, vosso Pai Celeste, não abriu Ele Suas Reservas Celestiais no 
Céu para alimentar esta nação faminta...” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“Vosso Pai Celeste fez chover pão sobre Seu povo, e da rocha do Horeb 
Ele fez brotar água para que pudesse beber; e Eu, não multipliquei os 
pães e peixes para alimentar milhares? ó homens de pouca fé, como não 
podeis reconhecer os tempos? por que agora duvidais que Meu Santo 
Espírito de Graça1 está sendo derramado tão manifestamente sobre vós? 
Não compreendestes que Meu Santo Espírito vos está enchendo nesse 
deserto? Eu disse: “irrigarei Meu jardim, regarei Meus canteiros”,2 “ainda 
derramarei a instrução como uma profecia e a transmitirei às gerações 
futuras;”3” (AVVD-08 de julho de 1990) 
[1] Jesus, nesta página inteira, menciona o Pai, Ele Próprio como Filho, e o Espírito Santo, mostrando 
a ação e a presença da Santíssima Trindade em tempos de deserto.  
[2] Eclo 24, 31. [3] Eclo 24, 33. 

 
“se tivésseis penetrado no mistério do maná e no mistério da 
multiplicação dos pães e dos peixes, hoje, teríeis compreendido 
plenamente a efusão de Meu Espírito; teríeis compreendido Minhas 
Alimentações Milagrosas do tempo de vossos antepassados... ... até a 
alimentação deste dia;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“Eu reservei, filhos bem-amados, para os vossos tempos, este Maná 
Celeste dado pelo Meu Espírito; reservei este maná escondido1 para 
tempos de deserto e de iniquidade; é a comida do pobre e dos famintos, 
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e prometo-vos, eles receberão tanto quanto quiserem comer e para eles 
conferirei Meu Novo Nome; é este Alimento Celeste que derramo do Céu, 
é o derramamento de Meu Espírito Santo, enchendo vosso deserto 
interior; é o Amor falando a um mundo hostil;” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
[1] Veja Ap 2: Pérgamo, vers. 17. 

 

40.  ESPERANÇA 

“agora, Eu te darei uma compreensão do Tesouro da Esperança que vem 
do Espírito Santo; a esperança traz alegria e consolo ao teu coração e 
embora possa-se trazer no coração todas as provações imagináveis, o 
portador1 do Espírito Santo supera todas elas, porque o Espírito Santo 
continuará cantando hinos de consolação e de amor para ele, ajudando-
o, assim, a superar as dificuldades e elevar seu espírito, revigorando-o 
para caminhar com dignidade; a Esperança, portanto, é um dom do 
Espírito Santo;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
[1] A alma que traz dentro de si o Espírito Santo. 

 
“quando descobrires o Tesouro da Esperança, tu te ouvirás soando como 
as ondas das águas, pelo teu riso; ao  som de teu riso todo o Céu se 
alegrará, pois teus olhos olharão um Rei em Sua beleza celeste e não 
mais as riquezas poluídas do mundo; sim, considerarás tua prata e teu 
ouro, que outrora idolatraste, como impuros;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“a alegria e o contentamento estarão contigo e a tristeza e o lamento 
acabarão; sim, o Tesouro da Esperança conforta e consola teu espírito;” 
(AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“o Espírito, que é vossa esperança, vos revigorará assinalando vossa 
fronte com Meu Nome; tendo obtido a esperança em vosso coração, 
permanecereis confiantes porque onde está o Espírito há liberdade; a luz 
e a escuridão não têm nada em comum, nem tampouco a esperança e o 
desespero; o Espírito Santo não é um aliado de Satanás, e vós, que 
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recebestes a garantia da Esperança não tendes nada em comum com o 
Desespero que, na realidade, é Satanás; ao receber o Tesouro da 
Esperança, vossa face se iluminará e terá o brilho de Minha Majestade e 
Esplendor; sim, crescereis em brilho e Eu vos transformareis em Minha 
gloriosa Imagem; isso só pode ser extraído de Meu Coração... portanto, 
suplicai com todo vosso coração o Espírito da Esperança, que irradiará 
em vosso espírito e sereis atraídos às delícias do Céu para Nele vos 
deleitardes...” (AVVD-data desconhecida, 2001) 

 

41.  ESPÍRITO SANTO 

“Meu Espírito é dado do alto a muitos, mas, como sempre, alguns rirão, 
incapazes de explicar Seus mistérios;” (AVVD-20 de agosto de 1988) 
 
“Eu disse repetidas vezes que “derramarei Meu Espírito sobre toda a carne 
e profetizareis. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos 
terão sonhos, vosso jovens terão visões”;1 até mesmo sobre o menor de 
vós2 Eu derramarei Meu Espírito; mostrarei prodígios no Céu, acima, e 
sinais embaixo, na Terra, criação!” (AVVD-20 de agosto de 1988) 
[1] Comumente, as crianças têm visões em nossos dias; por exemplo: Medjugorje, Fátima, Garabandal.  
[2] Eu, por exemplo, um nada. 

 
“deixa Meu Espírito soprar plena e livremente em ti;” (AVVD-27 de março de 

1989) 
 
“Meu Espírito é esmagado por falta de amor, falta de fé, falta de Paz;” 
(AVVD-29 de março de 1989) 
 
“Meu Santo Espírito de Graça está pronto para elevar-vos e renovar-vos;” 
(AVVD-28 de julho de 1989) 
 
“Meu Santo Espírito de Graça será como nevoeiro e cobrirá toda a terra;” 
(AVVD-29 de agosto de 1989) 
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“não disse que, nestes vossos dias, derramarei Meu Espírito na 
humanidade, depositarei Minha Lei diretamente em seus corações e que 
as escreverei em vossas mentes?” (AVVD-06 de setembro de 1989) 
 
“não disse que, nos dias que estão por vir, produzirei rebentos que 
brotarão e florirão e encherão todo o mundo com frutos? esses frutos 
aumentarão com Minha Luz e o Céu derramará Seu Orvalho para 
refrescar vossas gargantas ressequidas; estou concedendo todas essas 
bênçãos a Meu Povo;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“morrei para vós mesmos e deixai vosso coração ser dirigido pelo Espírito, 
e o Espírito vos conduzirá à Verdade, reconhecendo-Me; ouvi Minha Voz, 
a Voz de Meu Espírito;” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
 
“Meu Espírito derrama-se generosamente sobre vossa geração; tudo isso 
por Minha Infinita Misericórdia;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“Meu Espírito de Graça será derramado em toda a humanidade, e vossa 
geração será alimentada diretamente por Mim; sereis ensinados e guiados 
por Mim, e mesmo Meus santos e Meus anjos do alto vos encontrarão 
em cada esquina; derramarei sobre vós Meu Pão;” (AVVD-04 de dezembro de 

1989) 
 
“em verdade vos digo que continuarei a derramar Meu Santo Espírito em 
vossos filhos e filhas, como jamais aconteceu em muitas gerações, para 
alimentar-vos diretamente de Minha Mão e para colocar toda Minha Lei 
em vossos corações;” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 

“deixa Meu Espírito repousar em ti e experimentarás grandes maravilhas;” 
(AVVD-19 de fevereiro de 1990) 
 
“deixa Meu Espírito trabalhar em ti;” (AVVD-02 de abril de 1990) 
 
“estou derramando Meu Espírito em toda a humanidade para alimentar 
vossas nações famintas com Minha Palavra e recordar-vos de que Eu sou 
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Santo;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“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-10 de abril de 1990) 
 
“foi dito que Meu Espírito de Graça será derramado generosamente em 
toda a humanidade e que vossos filhos e filhas profetizarão, tudo o que a 
Escritura diz será cumprido; do céu, preparo-vos para reconhecerdes a 
Verdade;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Meu Espírito de Graça grita por ti para conduzir-te às Profundezas de 
Meu Sagrado Coração, mas hoje Meu Espírito de Graça não recebe 
qualquer gratidão por Sua Misericórdia... Eu Me inclino a vós, de Meu 
Trono à vossa porta;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“Eu repito que Meu Santo Espírito da Graça está sendo enviado a todos 
os quatro cantos da Terra para ensinar-vos a ser santos e a elevar-vos a 
seres divinos; a terra se transformará numa cópia do céu e, assim, Minha 
Vontade será feita; a oração que vos ensinei rezar será realizada;” (AVVD-

22 de abril de 1990) 
 
“estou derramando Meu Espírito em ti, geração, para irrigar teu deserto e 
transformar em rios teu solo, sim! Eu irrigarei teu deserto e o transformarei 
em um Jardim...” (AVVD-22 de abril de 1990) 
 
“quero trazer-vos de volta à divindade, um após o outro;” (AVVD-22 de abril de 

1990) 
 
“reconhecei os Tempos, reconhecei o suave Sopro de Meu Santo Espírito 
da Graça sobre vós; Eu sopro, agora, em vossas nações, ressuscitando 
vossos mortos com Meu Sopro, transformando-os em um reflexo de 
Minha Imagem;” (AVVD-22 de abril de 1990) 

 
“hoje, geração, Meu Espírito de Graça vem ajudar-vos mais 
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generosamente que nunca...” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“Meu Santo Espírito virá trazer Fogo à Terra, e como Eu desejaria que já 
estivesse aceso!” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“dou-vos Meu Espírito sem reserva; dou Meu Espírito para lembrar o 
mundo, repetidas vezes, de Minha afeição e do grande amor que tenho 
por vós; dou Meu Espírito sem reserva para lembrar todos vós de Minhas 
Cinco Chagas e de Minha Paixão;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“como uma centelha pode dar fogo, assim Meu Espírito Santo desce sobre 
vós para reanimar esta chama bruxuleante dentro de vós em um ardente 
Fogo de Amor;” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“como uma árvore, sereis renovados pelo Meu Espírito Santo que jamais 
vos abandona, e vossas folhas serão remédio; sim, vosso testemunho 
curará os doentes, convertendo nação a nação, mas não por vós mesmos; 
não sereis vós a falar, mas Meu Espírito Santo que vive em vós;” (AVVD-24 

de janeiro de 1991) 
 
“...em breve, concederei Meu Espírito a toda a humanidade;2 farei jorrar 
águas cristalinas de toda criatura viva;” (AVVD-05 de fevereiro de 1991) 
[2] Ap 22, 1. 

 
“permiti que vos encha com Meu Fogo, a fim de que vos torneis Meus 
servos leais e fervorosos; deixai que vos transforme na delícia de Minha 
Alma...” (AVVD-20 de março de 1991) 
 
“Meu Espírito Santo (para grande espanto de muitos) será derramado 
sobre os pagãos também; “em verdade te digo: esta geração não passará 
até que tudo isso aconteça”;” (AVVD-25 de março de 1991) 
 
“com o Sopro de Meu Espírito Santo, dissiparei e soprarei essa fumaça e 
nenhuma autoridade ou qualquer poder de baixo será capaz de intervir; 
venho trazer Fogo à terra e purificar nação após nação; sede abençoados;” 
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(AVVD-14 de abril de 1991) 
 
“- o poder interior de Minha Igreja é Meu Espírito Santo, vivo e ativo; 
como o coração num corpo, Meu Espírito Santo é o Coração de Meu 
Corpo, que é a Igreja;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“- o poder interior de Minha Igreja é Meu Espírito Santo que dá livremente 
e distribui Seus dons e graças, para que a Igreja tenha algum benefício;” 
(AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“- o poder interior de Minha Igreja é Meu Espírito Santo, o “Recordador” 
de Minha Palavra, que nada revela de novo, mas as mesmas instruções 
dadas pelo Mesmo Espírito;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“- o poder interior de Minha Igreja” é Meu Espírito Santo, que transfigura, 
eleva e vos transforma em verdadeiras cópias de Mim Mesmo;” (AVVD-15 

de abril de 1991) 
 
“- o poder interior de Minha Igreja é Meu Espírito Santo; este Fogo que 
vos reaviva, vos purifica e faz de  vossos espíritos colunas de fogo, 
braseiros ardentes de amor, tochas vivas de luz, para proclamar, sem 
medo, Minha Palavra, tornando-vos testemunhas do Altíssimo e 
ensinando outros a buscar apenas pelas coisas Celestes;” (AVVD-15 de abril de 

1991) 
 
“- o poder interior de Minha Igreja é Meu Espírito Santo, a Vida e o Sopro 
que vos mantém vivos e faz vosso espírito desejar-Me, chamando-Me: 
Abba;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“Meu Espírito Santo vem encontrar-vos e reviver todos vós...” (AVVD-06 de 

maio de 1991) 
 

“deixai que Meu Espírito da Verdade vos reconduza à Verdade;” (AVVD-18 

de maio de 1991) 

 
“deixai que Meu Espírito da Ciência vos lembre do Único Conhecimento 
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que Eu Mesmo vos dei;” (AVVD-18 de maio de 1991) 

 
“Meu Espírito Santo chama todos vós à verdadeira devoção e a um melhor 
conhecimento do Próprio Deus;” (AVVD-23 de julho de 1991) 
 
“derramarei, sem reserva, Meu Espírito em toda a humanidade; vossos 
olhos não viram nada e 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;” (AVVD-17 de junho de 1992) 
 
“mas, agora, a hora chegou, a hora de Meu Espírito Santo glorificar o 
Corpo de Meu Filho;” (AVVD-17 de junho de 1992) 
 
“de modo semelhante, Meu Espírito Santo vos dirigirá, assim como Eu 
dirigi Meus discípulos, cobrindo todos vós com Meu Amor compassivo;” 
(AVVD-21 de julho de 1992) 
 
“rezai e pedi ao Meu Espírito Santo que venha e repouse em vós!” (AVVD-

07 de setembro de 1992) 
 
“Eu te enviei Meu Espírito Santo, do alto, para repousar em ti e ensinar-
te o que jamais ouviste, a fim de salvar-te e a milhões de outros;” (AVVD-

07 de setembro de 1992) 
 
“hoje, mais que nunca, envio Meu Espírito Santo para vos renovar, no 
entanto, por quanto tempo mais esta geração resistirá ao Meu Espírito 
Santo?” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“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;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
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“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;” (AVVD-05 

de outubro de 1992) 
 
“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!” (AVVD-05 de 

outubro de 1992) 
 
“não lestes: o Rio da Vida, que brota de Meu Trono e do Cordeiro, descerá 
no meio da rua da cidade?” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“Meu Espírito Santo Se retirará das almas maliciosas, mas Se mostrará 
ao inocente, ao pobre e ao simples;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“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;” (AVVD-05 de outubro 

de 1992) 
 
“Meu Espírito Santo lhes ensinará a doçura que de Mim exala, as 
profundezas de Meu Eterno Amor;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“Meu Espírito tomará os inocentes e fará um pacto de Amor e de Paz com 
eles, para tornarem-Se aptos e serem Seus parceiros;” (AVVD-05 de outubro de 

1992) 
 
“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 
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imperial para os deliciar no trono e no cetro;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“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;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“Meu Espírito Santo é o sabor de vossas homilias em Minha Assembleias 
e o cumprimento de vossos Tempos...” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“Ele é a Chama de Fogo de vosso coração e a percepção de Meus 
Mistérios;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“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...” 
(AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“abri-vos para receber Meu Espírito Santo, a fim de que também possais 
deliciar-vos e ouvir Minha Voz!” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“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;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“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;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“Meu Espírito veio sobre Ela e A cobriu com Sua sombra e Me glorificou 
fazendo Dela a Mulher de Deus, a Mulher da humanidade e a Rainha do 
Céu;1 tal é a Riqueza de Meu Espírito Santo...” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
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[1] Gostaria de observar que o Pai, ao ditar-me esta passagem sobre Nossa Bendita Mãe, não fosse 
Ele Deus, eu diria que estava exaltado, tamanha era Sua alegria. 

 
“Meu Espírito Santo é como uma seiva que flui dentro de ti, mantendo-te 
viva;” (AVVD-11 de junho de 1993) 
 
“Meu Espírito Santo é o Fogo que dobra e derrete os corações, para que 
sigam Minhas Instruções, desviando vossos olhos de imagens inúteis;” 
(AVVD-11 de junho de 1993) 
 
“suplicai sinceramente pelos dons de Meu Espírito Santo, especialmente 
nestes tempos;” (AVVD-11 de junho de 1993) 
 
“Meu Espírito Santo, como um Esposo, aparece em vossos dias para vos 
cortejar, vos seduzir e vos desposar;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“Meu Espírito Santo é colocado como preciosa pedra angular em vosso 
coração, para ser a pedra fundamental de vossa fé, de vossa esperança, 
de vosso amor e de vosso zelo por Mim, vosso Deus;” (AVVD-23 de dezembro 

de 1993) 
 
“Meu Espírito Santo, em vossos dias, sopra em vós, deste e de outro 
modo; Seu Sopro é como um riacho que corre em todas as direções, e 
por onde corre este riacho, desabrocham árvores frutíferas com folhas que 
nunca murcham mas são medicinais, e todo aquele que dela come fica 
curado;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“Meu Espírito Santo é uma fonte que dá Vida, ...levantando discípulos da  
Sabedoria; ...constrói, renova e embeleza...” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“bendito é aquele que experimenta Meu Maná escondido, o Alimento1 de 
vossa salvação, será admitido no Meu Reino para compartilhar Minha 
Glória; só Eu sou a Sabedoria; Eu, Deus, vos prego, e hoje, mais que 
nunca, marco todos vós com o selo de Meu Espírito Santo; abri vossos 
corações e recebei as bênçãos espirituais que vos envio, sem cessar, do 
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Céu; ... reconhecei este grande e maravilhoso Sinal do Filho do Homem, 
e juntai-vos ao hino dos santos, para cantar...” (AVVD-28 de dezembro de 1993) 
[1] O Espírito Santo, aqui, representa “Alimento”: conhecimento espiritual, Sabedoria. Os hebreus 
levaram maná celeste em um recipiente colocado na Arca da Aliança. (Hb 9, 4.) 

 
“’grandes e maravilhosas são as vossas obras, ó Senhor Deus, Todo-
Poderoso; vossos caminhos são justos e verdadeiros,2’” (AVVD-28 de dezembro 

de 1993) 
[2] Ap 15, 3 

 
“mostrastes Vosso Trono àqueles que nunca honraram Vosso Nome, e 
agora são exatamente esses que veem adorar-Vos e venerar-Vos; eles 
aprenderam da Boca de Vosso Espírito a proclamar Vossos louvores; estes 
são aqueles que se manterão fiéis a Vós, ...“estes foram resgatados dentre 
os homens, como primícias para Vós, nosso Deus, e para Vós, o 
Cordeiro;”3” (AVVD-28 de dezembro de 1993) 
[3] Ap 14, 4. 

 
“Meu Espírito Santo reunirá os coxos e juntará os que estavam 
desgarrados; eles serão enxertados em Mim; para honrar, uma vez mais, 
Meu Santo Nome e restaurar Meu Reino na Terra;” (AVVD-28 de dezembro de 

1993) 
 
“hoje, por amor a Meu Santo Nome, mostro o sinal do Filho do Homem 
no Céu para cada um ver; esse Estandarte Celeste não é o bastante para 
vós?2” (AVVD-12 de abril de 1994) 
[2] Jesus refere-Se a Seu Espírito Santo, um sinal figurativo antes do Sinal visível no céu. 

 
“derramo Meu Espírito tão generosamente sobre vós...” (AVVD-12 de abril de 

1994) 
 
“uma flor recusaria água de seu jardineiro? assim acontece contigo; não 
recuses ou negligencies Meu Espírito, que é a Água Viva em ti, mantendo-
te viva;” (AVVD-20 de maio de 1994) 
 
“quando o Espírito abrir vossos olhos, conhecereis a Grandeza de Meu 
Nome e as profundezas de Minha Glória Sublime;” (AVVD-03 de junho de 1994) 
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“Meu Espírito oferece Vida e Paz;” (AVVD-10 de agosto de 1994) 
 
“Eu sou a Árvore da Vida, quem Me plantou em si tem vida eterna; posso 
transformar tua alma num Éden, num Paraíso;” (AVVD-25 de outubro de 1994) 
 
“...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;” (AVVD-25 de outubro de 1994) 
 
“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 Pai4 e a imagem do Pai; quem tem a graça de ver 
o Filho, vê o Pai,5 e quem percebe Minha Santidade percebe o Filho e o 
Pai;” (AVVD-25 de outubro de 1994) 
[4] “Quem Me vê, vê o Pai.” Jo 14, 9.  [5] “Não crês que estou no Pai e o Pai em Mim.” Jo 14, 10. 

 
“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;1” (AVVD-25 

de outubro de 1994) 
[1] Dons. 

 
“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 
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ensinarei que Nós somos Vida e que, em Nós, não deixarás de existir;” 
(AVVD-25 de outubro de 1994) 
 
“confia em Mim, ...e permite-Me voltear livremente em ti; permite-Me 
soprar em ti, para que possa continuar a ensinar-te com Sabedoria e 
Conselho;” (AVVD-09 de novembro de 1994) 
 
“vem e possui a Verdade e tudo o que Eu possuo é  dado livremente a 
toda a humanidade;” (AVVD-09 de novembro de 1994) 
 
“busca Minha bondade, Minha paciência e Minha tolerância para que, 
em tua fraqueza, esses dons possam levar tua mente e teu coração a um 
maior arrependimento;” (AVVD-09 de novembro de 1994) 
 
“reza a fim de que as profecias possam ser rapidamente concluídas e para 
que Eu, a absoluta plenitude de  Deus, a expressão de vosso espírito, a 
luz em vossos olhos, desça em vosso meio para mostrar ao mundo como 
ele estava errado, para mostrar às igrejas a iniquidade de sua divisão e 
de como, embora eles declarem diariamente que só existe um Senhor, 
uma fé, um batismo e um Deus que é o Pai de todos, acima de todos, 
através de todos e dentro de todos, são pouco caridosos uns com os 
outros;” (AVVD-09 de novembro de 1994) 
 
“Meu Espírito te dará força, perseverança, coragem e uma chama para 
inflamar outros corações;” (AVVD-16 de dezembro de 1994) 
 
“agora, dá lugar para Meu Espírito Santo semear em ti sementes do Céu; 
permite ao Meu Espírito Santo cultivar teu solo e fazer em ti um Éden 
terrestre;” (AVVD-27 de fevereiro de 1995) 
 
“permite, ...ao Meu Espírito Santo queimar todas as plantas secas em ti 
e substituí-las por mudas celestes e vinhas jovens; permite ao Meu 
Espírito Santo transformar tua alma num outro Paraíso onde Nós5 Nos 
sintamos rodeados de humildade, paz, amor e alegria;6” (AVVD-27 de fevereiro 

de 1995) 
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[5] A Santíssima Trindade.  [6] As sementes e as mudas do Paraíso. 
 

“sim, permite ao Meu Espírito Santo enraizar-Se no íntimo de tua alma e 
transformar-te num outro Paraíso; por isso, dá lugar agora para Meu 
Espírito Santo habitar em ti e continuar a instruir--te, a fim de viveres uma 
Verdadeira Vida em Nós;1” (AVVD-27 de fevereiro de 1995) 
[1] Espiritualmente morta. 

 
“Senti 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-03 de abril de 1995) 
 
“pedi ao Meu Espírito Santo para vos revelar o sentido oculto de Minhas 
parábolas, de Meus provérbios e das profecias de vosso tempo;” (AVVD-03 

de abril de 1995) 
 
“permiti ao Meu Espírito Santo cultivar vosso solo e fazer um Éden 
terrestre em vós; que Meu Espírito Santo faça uma Nova Terra para 
prosperar em vós o vosso solo, a fim de que a primeira Terra, que era 
propriedade do demônio, desapareça; então, uma vez mais, Minha Glória 
brilhará em vós e todas as sementes divinas semeadas em vós, pelo Meu 
Espírito Santo, brotarão e crescerão em Minha Divina Luz;” (AVVD-03 de abril 

de 1995) 
 
“permiti a Meu Espírito Santo vir a vós, como um fogo rugidor, e purificar-
vos, queimando todas as plantas secas1 que ainda permanecem em vós 
e substituindo-as por mudas celestes e encantadoras vinhas;2 então, a 
partir desse dia, Eu Próprio, serei vosso guardião...” (AVVD-03 de abril de 1995) 
[1] Plantas secas significa maus hábitos, pecados.  
[2] Essas plantas celestes são as virtudes. 

 
“permiti a Meu Espírito Santo transformar vossa alma em outro Paraíso, 
uma Nova Terra, onde Nós3 faremos Nossa Morada;” (AVVD-03 de abril de 

1995) 
[3] A Santíssima Trindade. 

 
“dai lugar a Meu Espírito Santo para que Se enraíze no meio de vossa 
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alma e Ele Mesmo Se coloque onde milhares de abrolhos e espinhos 
costumavam estar; Meu Espírito Santo será a Árvore da Vida em vós...” 
(AVVD-03 de abril de 1995) 
 
“se vós, ...permitirdes a Meu Espírito Santo, o Doador da Vida, vos 
seduzir, Eu levarei vosso coração a uma revolução espiritual de amor, 
como vossa era jamais viu...” (AVVD-15 de junho de 1995) 
 
“pede a Meu Espírito Santo, o Doador da Vida, que te governe em 
santidade e te ajude a crescer em graça e sabedoria...” (AVVD-19 de junho de 

1995) 
 
“pede a Meu Espírito Santo de Conhecimento para não caires nas 
distorções que se têm feito de Minha Palavra...” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“...e Meu Espírito de Sabedoria será teu guia e diretor...” (AVVD-19 de junho 

de 1995) 
 
“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; ... deixa que 
Ele ilumine tua mente... 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;” (AVVD-

19 de junho de 1995) 
 
“pede ao Meu Espírito de Conselho para fazer-te desejar integridade, 
humildade, lealdade e bondade...” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“Meu Espírito de Conselho tornará Sua Lei conhecida a ti e te aconselhará 
dizendo: não compares ninguém a Deus; ... não prejudiques ninguém, 
mas, entre vós, amai-vos e ajudai-vos uns aos outros; ... pratica a 
bondade... jamais te rebeles contra teu Deus, mas inclina tua cabeça e 
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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 tua felicidade será 
como um rio desdobrando-se em vários riachos, anunciando e 
aconselhando outros a buscarem o Reino do Céu...” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“Meu Espírito de Fortaleza pode revestir-te com Minha Força para seres 
testemunha da Verdade, do Alfa e do Ômega, com zelo e coragem; ...pode 
ajudar-te a superar todos obstáculos... serás como um guerreiro cheio de 
coragem e de força;” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“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?” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“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 orgulho2 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!” (AVVD-19 de junho de 1995) 
[2] No sentido de ser glorificado. 

 
“pede ao Espírito de Temor para te disciplinar em guardar Meu Nome 
Santo; 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...” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“o Temor do Senhor é o começo da Sabedoria... Temer-Me é humilhar-
se em Nossa Presença, suplicando-Me para te perdoar, a fim de que Eu 
faça de ti um altar permanente...” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“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 
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obter a Vida Eterna, a Alegria e a Paz Eternas;” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“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;” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“através de Meu Espírito tens tua liberdade; através de Seu Fogo 
purificador és purificada; onde Meu Espírito está, há liberdade, pois existe 
uma renovação, uma transfiguração em Sua Presença; teu renascimento 
não vem de uma semente mortal, mas de Meu Espírito;” (AVVD-17 de outubro 

de 1995) 
 
“Meu Espírito de Conselho te ajudará a viver santamente a vida, porque 
tua única alegria será habitar Minha Lei, bendita e três vezes Santa; Ele 
aconselhará teu espírito a tornar-se uma criança inocente, para 
correr a Mim e, então, ter uma conversa de coração a coração, não Me 
mostrando nenhuma desconfiança; e Eu te contarei, a ti também, como 
um de Meus filhos que reflete Minha Imagem;” (AVVD-01 de dezembro de 1995) 
 
“Sê determinada em obter de Meu Espírito de Fortaleza a força de seres 
capaz de resistir às tentações que vierem em teu caminho; ...e para 
venceres com coragem e estabilidade qualquer obstáculo que te 
prive de Minha Luz Imperecível, pede ao Meu Espírito de Fortaleza para 
te dar um coração de guerreiro, a fim de combateres o bom combate da 
fé e da justiça... abre tua boca e pede! ...abre tua boca, pede e te 
escutarei;” (AVVD-01 de dezembro de 1995) 
 
“humilha-te e pede ao Meu Espírito de Fortaleza para te dar o poder e a 
força de carregar tua cruz com  dignidade e fervor, a fim de que, através 
de tuas dores e de tua generosidade, vos torneis parceiros do triunfo de 
Meu Filho Jesus Cristo;” (AVVD-01 de dezembro de 1995) 
 
“tem confiança e vem pedir à Nossa Santidade Trinitária pelo Espírito de 
Conhecimento; o Conhecimento de como possuir-Me, teu Deus; o 
Conhecimento de te aproximares de Mim em passos como os de Meus 
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anjos;” (AVVD-01 de dezembro de 1995) 
 
“como é que tão poucos pedem Meu Espírito de Piedade? é vosso orgulho 
de coração que vos impede? se buscais Meu Espírito de Piedade, sereis 
livres para Me servir de um novo modo espiritual, renunciando ao vosso 
espírito de letargia que vos encampou, criando um golfo entre vós e Eu; 
como tendes sido tão lentos em pedir Meu Espírito de Piedade para vos 
ensinar o conhecimento de todas as coisas santas, e que a piedade é 
mais forte na submissão, na humildade e na renúncia; pedi! Pedi e Eu 
enviarei Meu Espírito, do alto, para repousar sobre vós, a fim de que, 
doravante, vós torneis a delícia de Meus Olhos e a chama dos Olhos de 
Meu Filho...” (AVVD-01 de dezembro de 1995) 
 
“doravante temerás desagradar-Me, pois em ti colocarei Meu Espírito de 
Temor; ...temer-Me é a raiz da árvore da vida;” (AVVD-01 de dezembro de 1995) 
 
“Meu Espírito será vosso Conselheiro e vosso Educador;” (AVVD-10 de dezembro 

de 1995) 
 
“...muito prodigamente derramo, em vossos dias, Meu Espírito Santo para 
vos renovar, a fim de obterdes vossa liberdade em Meu Espírito;” (AVVD-09 

de janeiro de 1996) 
 
“vinde! vinde ganhar a amizade de Meu Espírito Santo para vos tornardes 
Seus colaboradores... vinde herdar o que é vosso desde o início;”  (AVVD-

09 de janeiro de 1996) 
 
“Ele será a luz de vossos olhos, a razão de vosso ser, o movimento de 
vosso coração, a expressão de vosso discurso, vosso sorriso e vossa 
alegria, o ornamento real de vossa alma, o vigia de vosso espírito; Ele 
será vosso irmão, vossa irmã e vosso amigo fiel; Ele será vossa 
festividade, vosso banquete, o tesouro escondido, a pérola, vosso hino ao 
Hino, vosso amém ao Amém; a terra prometida e o fundamento de todas 
as virtudes nas quais Ele inscreverá Seu Santo Nome;” (AVVD-09 de janeiro de 

1996) 
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“Meu Espírito Santo pode saciar vossa sede;” (AVVD-09 de janeiro de 1996) 
 
“quero transformar todos vós em uma raça irrepreensível, em um povo 
santo, em Nossa Imagem; então por que, por que Me pedis tão pouco... 
e com tão pouca fé? por que interpretais mal Minha generosidade? vossa 
falta de fé é um veneno fatal para o vosso espírito...” (AVVD-09 de janeiro de 

1996) 
 
“fixai vossos olhos, vossa mente e vosso coração em Mim e vinde possuir 
Meu Reino; vinde possuir-Me, vosso Deus;” (AVVD-09 de janeiro de 1996) 
 
“o poder interior dentro de vós é Meu Espírito Santo...” (AVVD-09 de janeiro de 

1996) 
 
“o encanto interior, a grandeza, a eloquência e a beleza dentro de vós é 
Meu Espírito Santo;” (AVVD-09 de janeiro de 1996) 
 
“A luz interior de vossa alma é Meu Espírito Santo três vezes Santo, que 
torna vossa alma imperecível, cheia de graça, Meu céu, Meu repouso e 
a perfeita morada para Mim, vosso Deus...” (AVVD-09 de janeiro de 1996) 
 
“o Intercessor interior, dentro de vós, que eleva vosso espírito em uma 
nuvem e vos leva à comunhão com Meus santos e Meus anjos é Meu 
Espírito Santo; Ele vos ensinará a ser inquebrantáveis quando 
perseguidos e caluniados por Minha causa;” (AVVD-09 de janeiro de 1996) 
 
“Eu, então, te fortalecerei com Meu Espírito de Fortaleza para que resistas 
os pesados golpes do inimigo e defendas teu território; Eu te dei Meu 
Espírito de Conselho para te mostrar o que mais Me delicia;” (AVVD-19 de 

março de 1996) 
 
“...o Espírito do Senhor virá apenas aos simples e puros de coração e os 
cumulará com Seus dons;” (AVVD-09 de abril de 1996) 
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“vem a Mim, sem demora, e Eu te tornarei rico, através de tua pobreza; 
forte, através de tua fraqueza; zeloso e fiel, através de tua miséria; um 
Altar vivo para Nossa Santidade Trinitária, através de tua nulidade;” (AVVD-

17 de julho de 1996) 
 

“vem a Mim, no temor e tremendo, e Eu te farei um destemido guerreiro 
de vossos tempos, para que te unas a São Miguel e Seu exército2 e lutes 
na grande batalha de vossos tempos;” (AVVD-17 de julho de 1996) 
[2] Ouvi ao mesmo tempo anjos. 

 
“Eu sou uma oração incessante em ti...” (AVVD-17 de julho de 1996) 
 
“tu, que vieste do deserto, vem entrar em Minhas águas profundas e 
Minhas ondas passarão sobre ti e te refrescarão; não tenhas medo de 
Mim; não ouviste, ...que Eu transformei a terra seca num mar? dos céus 
Eu derramei Meus dons e Meus favores sobre ti; tal como os céus 
derramam chuva na Presença de Nossa Santidade Trinitária, assim 
também Eu derramarei Minha Presença em toda a humanidade;” (AVVD-17 

de julho de 1996) 
 
“relembra a todos o que a beleza de Meu Espírito leva à humanidade; 
ela9 traz paz, amor, delicadeza, bondade, paciência, veracidade,  
generosidade, autocontrole e misericórdia, que vos conduzirão à vida 
eterna;” (AVVD-29 de dezembro de 1996) 
[9] A beleza do Espírito. 

 
“...Meu Espírito Santo será teu Guardião e tua Lâmpada, tua Alegria e tua 
Força; Ele te manterá alegre...” (AVVD-29 de dezembro de 1996) 
 
“...a liberdade é encontrada em Meu Espírito três vezes Santo;” (AVVD-05 de 

junho de 1997) 
 
“enquanto vos agarrardes a este mundo passageiro, jamais 
compreendereis que é no Meu Espírito Santo que vosso corpo pode ser 
cativado, para que vossos pensamentos se transformem em pensamentos 
nobres; então, nessa nobreza divina de pensamento e nesse estado de 
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graça divina, tendo absorvido em vós o poder da Divindade, Minha Obra 
será realizada em vós e Minha Vontade será feita;” (AVVD-25 de fevereiro de 

1998) 
 
“pela graça, recebereis de Mim, se abrirdes vosso coração, graças 
santificantes que revigorarão vossa alma e vos conduzirão à perfeição;” 
(AVVD-22 de abril de 1998) 
 
“mas, quanto àqueles que buscam o Paraíso, na simplicidade de coração 
e que não Me testam, nesses Eu derramarei Minha Luz e Raios e os 
iluminarei; então Eu farei Meu caminho neles e os purificarei; e quando 
vierem tremendo para reconhecer sua impureza e seus pecados, com um 
gemido que soará mais como o choro de um recém-nascido, eles darão 
à luz uma nova vida em Mim...” (AVVD-22 de abril de 1998) 
 
“Eu virei a eles e os desposarei e os revestirei com Cristo; transfigurarei 
sua alma num Éden ... e Eu Próprio serei Aquele que os adornará com 
vestes nupciais;” (AVVD-22 de abril de 1998) 
 
“trabalharei em suas almas para que a temperança, a prudência, a justiça 
e a fortaleza sejam sua riqueza;” (AVVD-22 de abril de 1998) 
 
“depois de Minha Passagem por todos vós, não ficareis limitados a ver da 
forma que agora vedes; mas, do modo mais inefável e mais divino, vereis 
com Minha Luz, penetrando até mesmo as coisas de Deus que são 
ocultas... vosso corpo inteiro resplandecerá com uma Luz brilhante; Eu 
serei a Lâmpada de vosso corpo,3 que o preencherá com os esplendores 
de Nosso Reino, que são: solidez, delicadeza, amor, misericórdia, alegria, 
paz, paciência, verdade, bondade e gentileza;” (AVVD-22 de abril de 1998) 
[3] Mt 6, 22-23. 

 
“Nós vos fizemos à imagem de Nossa Própria Natureza; ...mas foi a inveja 
do demônio que levou todos vós à morte; agora a Terra geme de dor, 
castigando-se, suspirando e chorando, cansada de não mais existir, 
chorosa e sufocando por falta de ar,1 embolorada em seu interior e 
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apodrecida em suas entranhas;” (AVVD-22 de abril de 1998) 
[1] Compreendi isso como: O Espírito Santo não sopra em nós, pois na Terra não Lhe damos liberdade 
para isso. Na verdade podemos dizer que Ele é sufocado por esta geração, além do que se possa 
imaginar. 

 
“Eu posso transformar vossas mentes aprisionadas e libertá-las, de modo 
que vossos pensamentos e palavras sejam apenas sobre as coisas 
espirituais;” (AVVD-07 de junho de 1998) 
 
“é verdade que sem Mim vosso corpo está morto, mas Comigo vosso 
corpo está vivo, e em Mim e por Mim sereis contados como filhos de 
Deus; eis por que Me deveis permitir reinar em vossos corações e fazer- 
-vos filhos e filhas do Altíssimo;” (AVVD-07 de junho de 1998) 
 
“para ver a Deus e reconhecê-Lo como vosso Pai, tendes de nascer de 
Mim, o Espírito Santo, pela graça; como poderíeis ver Deus? antes de ter 
nascido, uma criança já viu seu pai? até que tenha nascido, ela não 
verá seu pai; o mesmo acontece com vosso nascimento espiritual de Mim; 
a carne é carne e tem a visão da carne; mas a quem nasce do Espírito é 
dada uma visão de Deus, que lhe permite apreendê-Lo, reconhecê-Lo e 
penetrar em Suas profundezas;” (AVVD-07 de junho de 1998) 
 
“sede confiantes e vinde a Mim e, de rebelde, Eu vos transformarei em 
um ser justo, levando vossa alma à santificação, e então o pecado não 
mais terá poder sobre vós;” (AVVD-07 de junho de 1998) 
 
“esse é o modo como distribuo Minha Luz em vossa alma, ordenando 
todas as coisas dentro de vós para que sejam boas, a fim de que, de 
vossa parte, reflitais Minha Bondade e cresçais em virtude;” (AVVD-07 de 

junho de 1998) 
 
“Eu sou o Espírito vivificante do Filho ressuscitado e o sopro vivificante 
de vossos corpos mortais;” (AVVD-21 de junho de 1998) 
 
“Eu sei como exprimir tua súplica; Eu a expressarei com palavras de 
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Sabedoria e de acordo com Nossa Mente, de um modo que Nos seja 
agradável;” (AVVD-21 de junho de 1998) 
 
“Meu Reino começará em ti... ele começa quando tua alma se torna tão 
bela como uma esposa vestida para seu esposo...” (AVVD-21 de junho de 1998) 
 
“Eu sou a Fonte interior de poder dentro de ti...” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“fui Eu que criei teu ser mais íntimo e que te coloquei no ventre de tua 
mãe;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“E enquanto observava diariamente, inebriado de deleite, teus ossos 
tomando forma, modelando-se em segredo, Eu já celebrava nossos 
esponsais;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“se encontrasse teu espírito ansioso e sedento de conhecer-Me, Eu, que 
desde teu nascimento ansiava em te possuir e te desposar, voaria para ti, 
ao teu primeiro convite, e te marcaria com Meu ardente beijo batismal 
em tua fronte; um sinal celeste de nossa celebração matrimonial;” (AVVD-

22 de junho de 1998) 
 
“Eu sou a Porta pela qual os virtuosos entram;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“em Mim, gozarás de liberdade; sem Mim, tua alma permanece cativa e 
cairá nas ciladas do maligno, que te aprisionará;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“não te delicies em mais ninguém na Terra, a não ser Naquele que, de 
Suas Fontes, te amamenta com Vida;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“vim para vos desposar, e como um esposo que cumula sua esposa de 
presentes, Eu vos enfeitei com Meus divinos dons;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“se Me buscardes na simplicidade de coração, não Me colocando à prova, 
então Eu, em Minha Benevolência, descerei do Céu como um raio dentro 
de vosso corpo e serei vossa lâmpada;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
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“Eu sou a verdadeira lâmpada de vosso corpo, que enche todo vosso 
corpo com tesouros e esplendores de Nosso Reino; esses tesouros e 
esplendores são as virtudes;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“onde há Luz, há virtude; onde há Escuridão, há vício;” (AVVD-22 de junho de 

1998) 
 
“através de Mim deificarei todos a quem estou unido, e eles não mais 
falarão com sua própria mente, mas do modo que Eu falarei; suas ações 
serão Minhas ações;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“quereis entrar na alegria de Nossa Deidade Trinitária? então chamai o 
Espírito Santo, o Doador da Vida, o Doador de carismas, a iluminação de 
vosso coração, que pode encher todas as coisas sem ser contaminado por 
seus limites, a fim de implantar Seu Poder em vossa alma...” (AVVD-30 de 

novembro de 1998) 
 
“através de Seu benevolente Amor e Graça, Ele vos mostrará Seu Próprio 
Glorioso Poder pela transfiguração que Ele pode realizar dentro de vós, 
dando-vos a força e a graça necessárias para nunca mais rebelardes;” 
(AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“ama-Me e aspira de Mim todas as divinas inspirações que pertencem 
aos filhos e filhas do Altíssimo;” (AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“coloquei Nossa morada2 em ordem, deixei tudo arrumado, porque Eu 
sou um Deus de ordem;” (AVVD-09 de março de 1999) 
[2] Minha alma. 

 
“não tens desejo de ver teu Pai? não anseias por encontrar Deus? se tens, 
então, preciso dar-te nascimento, sim, tens de renascer de Mim para ver 
teu Pai; nenhum filho jamais viu seu pai antes de ter nascido; 
feliz o homem que medita na Liberdade que posso dar; essa Liberdade te 
levará, como um Esposo leva Sua Esposa, a aperfeiçoar tua união 
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Conosco; a transfiguração do amor impressa em tua alma será tal que, a 
partir daí, nada será capaz de separar-te de Nós;” (AVVD-09 de março de 1999) 
 
“recebe, ... mais de Mim, permitindo-Me receber mais de ti; Meu desejo 
é dar-te mais de Mim Mesmo para que possas dar-Me mais de ti; Eu 
obterei desta forma tudo o que já Me pertence; através de Meu Divino 
Amor que derramei em ti serás deificada, transfigurando tua alma, a fim 
de que Meu Pai te identifique Comigo no Dia do Juízo;” (AVVD-25 de abril de 

1999) 
 
“nestes teus tempos tão miseráveis, geração, em que o pecado tornou-se 
teu mestre e derrama-se em ti como veneno, Eu, o Mestre do Amor e da 
Misericórdia, derramo com abundância sobre ti, para te curar, o antídoto, 
que é Meu Espírito Santo;” (AVVD-25 de abril de 1999) 
 
“aquele que viaja na escuridão terminará sua viagem na escuridão; 
aquele que escolhe viajar na luz terminará sua viagem na luz;” (AVVD-25 de 

abril de 1999) 
 
“Minha plenitude é ricamente derramada sobre todos vós e através de 
Minha graça vos tornais filhos e filhas, herdeiros e herdeiras de Meu Pai, 
como Eu sou; vós vos tornais Comigo como as Escrituras 
dizem:1“um sacerdócio real, uma nação santa a fim de que proclameis 
as excelências daquele que vos chamou das trevas para a luz 
maravilhosa;”” (AVVD-05 de agosto de 2000) 
[1] 1Pd 2, 9. 

 
“Meu Espírito será derramado nesta Terra para a inundar com seu orvalho 
do Céu, e a erva da terra será mais verde, as árvores florescerão e sua 
folhagem será bela e seus frutos abundantes, sim! abundantes! espera e 
verás!” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
 
“como Meus templos estão agora na desgraça, Eu, por Minha infinita 
Misericórdia, continuarei a derramar sobre esta vil geração Meu Espírito, 
para revivê-la;” (AVVD-31 de dezembro de 2000) 
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“...e elevar seu espírito, revigorando-o para caminhar com dignidade;” 
(AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“- bem-aventurados aqueles que permitiram a Meu Espírito Santo 
governá-los e juntá-los ao Meu Redil; eles formarão um Corpo e 
permanecerão para sempre unidos a Nós, o Deus Trino;” (AVVD-05 de maio de 

2001) 
 
“ninguém pode penetrar e compreender este mistério, o mistério de vosso 
Deus que fala e está bem vivo no meio de vós em vossos dias, tendo 
apenas lido as Sagradas Escrituras; para penetrar na profundidade de 
Minha Palavra, precisais mais do que isso; o conhecimento espiritual é 
obtido pelo Espírito Santo que vos esclarece as Escrituras; já ouvistes falar 
de alguém lendo à noite com as luzes apagadas? Somente com as luzes 
acesas ele será capaz de ver as palavras e lê-las; sem luz nada vereis, 
sem o Espírito Santo, que transcende o pensamento e que está muito 
além de todas as constelações de luz juntas, as declarações e as 
expressões da Sabedoria em Minha Palavra permanecerão escondidas de 
vós; só o Espírito Santo dá a luz necessária para que vossa mente 
compreenda as declarações celestes; de outro modo, Minhas 
Palavras permanecerão seladas e fechadas; esta é a razão pela qual 
tantos não Me reconhecem nesta Ode de Amor;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“as Escrituras, como disse, refletem Minha Divina Imagem e, se hoje não 
Me vedes em Minhas Odes que vos são dadas pela Minha amorosa 
Misericórdia, é porque não experimentastes Minha ternura, nem 
saboreastes Minha doçura; vosso pretenso conhecimento vos impede de 
Me ver; bendito aquele que Me abre seu coração, aceitando-Me com 
simplicidade de coração, ele não verá Minhas Odes como simples 
palavras, mas como poder, como o Espírito Santo e com absoluta 
convicção;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“quem é a Fonte do Conhecimento Cristão, a Fonte da Profecia? é o 
Espírito Santo que ensina e Se serve de todos os meios para transfigurar 
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e renovar Minha criação; e àqueles que adormeceram e negam as 
profecias em vosso tempo, perguntai-lhes se compreenderam as 
Escrituras e suas palavras;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“mas, então, não lestes que “profetas o sucederão?”1” (AVVD-13 de setembro de 

2002) 
[1] Eclo 48, 8. 

 
“Eu sou o Espírito da Verdade que procede do Pai e é enviado pelo Filho, 
Jesus Cristo; Nós somos uma Substância e um Poder e um Conhecimento 
e, uma vez que Nós somos um único Deus, Nós conversamos e damos 
conhecimento da mesma maneira e nos mesmos termos;” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 
 
“recebe Meu precioso auxílio, pois isso te preparará para desposar-Me e 
estar para sempre em Minha Divina Presença;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu sou o poder interior em ti;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

42.  EUCARISTIA 

“tem sempre fome, tem fome de Meu Pão; vem, Meu Pão é de graça e, 
quando Dele comeres, ficarás saciada;” (AVVD-06 de março de 1987) 
 
“teu pão te satisfará somente por algum tempo, mas quando comeres de 
Meu Pão ficarás saciada; quem comer de Meu Pão viverá eternamente; 
1” (AVVD-06 de março de 1987) 
[1] Jo 6, 48-51. 

 
“vinde a Mim e comei de Meu Corpo pois meu Pão é puro e vos 
purificará;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“não Me receeis nem tenhais medo de Mim, não Me rejeiteis; por que Me 
recusais um lugar em vosso coração?” (AVVD-08 de março de 1987) 
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“toma, alimenta-te de Mim, enche teu coração do Meu Coração; ... sim, 
na pequena Hóstia branca... vem e bebe-Me; purifica-te!” (AVVD-16 de maio 

de 1987) 
 
“vem e recebe-Me,2 Eu estarei lá; delicia-Me, vem ver-Me!” (AVVD-31 de maio 

de 1987) 
[2] Convite para a Santa Comunhão. 

 
“Eu Me ofereço a vós todos os dias; vinde, vinde receber-Me em santidade 
e em pureza; não Me ofendais; sede puros e santos quando Me recebeis, 
recolhei-vos e reconhecei Minha Presença Viva na pequena Hóstia; 
deixai-Me sentir vossa santidade e pureza; oh! se apenas soubésseis que 
Graça Eu vos estou oferecendo!” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“recebei-Me2 com pureza e Minhas Graças se derramarão sobre vós...” 
(AVVD-29 de agosto de 1989) 
[2] A Santa Eucaristia. 

 
“toda vez que vens receber-Me, Meu Sagrado Coração salta de alegria; 
fiz-Me tão pequenino na pequena Hóstia branca; tomando-Me, tu Me 
aceitas e, aceitando-Me desse modo, reconheces A Verdade; então, Eu e 
tu somos um, estás em Comunhão Comigo; que delícia maior que estar 
junto Comigo, teu Deus? que encontro mais puro e santo? Eu, teu Deus, 
encontrando-te, Minha criatura; Eu, teu Redentor, e tu, Minha 
criatura a quem redimi;” (AVVD-29 de setembro de 1989) 
 
“como podem alguns de vós duvidar de Meu Amor, manchando esse 
Amor puro e santo? como podem, tantos de vós, duvidar de Minha Santa 
Presença na Hóstia? Minha Santa Eucaristia não deveria ser desperdiçada 
ou tratada como se não fosse Santa; se apenas compreendêsseis 
plenamente o que vos ofereço e a Quem recebeis em vós, estaríeis 
bendizendo-Me sem cessar; vede! até mesmo Meus Anjos, olhando-vos 
lá do alto, desejam esta Refeição que vós podeis tomar, mas eles não; no 
entanto, muitos de vós parecem não perceber Sua Plenitude... Eu sou o 
Prisioneiro do Amor, atrás de cada Tabernáculo, aguardando e esperando 
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ver-vos chegar;” (AVVD-29 de setembro de 1989) 
 
“bem-aventurados os que vêm a Mim cheios de Fé para comer-Me e 
beber-Me; Eu sou Santo, portanto, tratai-Me com Santidade para que 
derrame em vós, neste momento tão Santo, Minhas graças que 
reanimarão vossa alma;” (AVVD-29 de setembro de 1989) 
 
“vinde, estou tão ansioso para estar convosco, portanto não vos apresseis 
e não sejais impacientes em vossas orações;” (AVVD-29 de setembro de 1989) 
“não venhas indignamente receber-Me na pequena Hóstia branca; vem 
beber-Me, vem comer-Me, e lembra-te de Quem recebes neste momento 
Sagrado: tu Me recebes, tu recebes a Vida; sede puros ao receber- 
-Me; ansiai por esse momento Santo como nunca antes, ansiai por 
receber vosso Deus; até mesmo do alto Meus anjos vos olham ansiando 
por essa Refeição, desejando ser um convosco! Que vosso coração seja 
estimulado por um tema nobre, dizei-Me: “Jesus, eu, pecador, peço-Vos 
para ser perdoado, não sou digno de que entreis em minha Morada, mas 
dizei uma só palavra e serei salvo”; continuai dizendo essas palavras, elas 
Me agradam, elas fazem vosso Deus correr para vós, elas enchem Meu 
Sagrado Coração de Compaixão; gritai para Mim: “Kyrie eleison! Christe 
eleison! perdoai-me, pecador!” humilhai-vos e Eu vos exaltarei… anulai-
vos e Eu vos elevarei a Mim e vos esconderei em Meu Sagrado Coração;” 
(AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“adora-Me e ama-Me em Minha Santa Eucaristia; vem e recebe-me em 
Meu Sacrifício como um cordeiro sem mancha; deves vir pura a Mim; se 
apenas compreendesses como estou presente, em Corpo e em Sangue, 
com os quais vos conquistei a redenção eterna, vós vos aproximaríeis de 
Mim sem mancha e com respeito; por Meu Infinito Amor, ofereci-Me 
como Sacrifício perfeito para purificar todos vós do pecado; quero que 
todos compreendais plenamente esse Sacrifício; sim, quero encorajar-vos 
para compreenderdes o que vos ofereço e incitar, portanto, uma resposta 
de amor em vós; esse Sacrifício pode vos conduzir à santificação e à 
divindade; Minha filha, Ele pode realizar em ti Meu desígnio e conduzir-
te à perfeição eterna; Minha bem-amada, Meu Sacrifício é por toda 
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eternidade e tu, a quem Minha Alma ama, recebe-O todos dias;” (AVVD-29 

de dezembro de 1989) 
 
“Meu santuário, neste momento Santo, está cheio de Anjos de cada coro, 
prontos para encontrar-Me, seu Deus; prostrados, eles Me adoram, 
consolando Meu Coração; e vós que estais prestes a Me receber, não 
Me adorareis? não Me prestareis culto? tende consciência de Minha Santa 
Presença; não adormeçais em Minha Presença; não permiti a vosso 
espírito voar noutra direção, em Minha Presença; vós vos permitiríeis 
estar letárgicos se estivésseis aos pés de Minha Cruz no Gólgota? Meus 
bem--amados, como vos sentiríeis se estivésseis assistindo à Minha 
Crucifixão no monte? permitiríeis a vosso espírito preencher-se com os 
acontecimentos insignificantes do dia ou cairíeis prostrados aos pés de 
Minha Cruz e Me adoraríeis, vosso Deus? morri por vós na Cruz; 
desconsiderando os sofrimentos que passaria, vós, então, vos permitiríeis 
ficar desatentos e negligentes diante de Meu Sacrifício? estou presente 
em Meu Tabernáculo assim como estava presente e pregado em Minha 
Santa Cruz; vinde, então, a Mim, desta vez, com plena consciência de 
quem estais recebendo, e quem é que vos une para purificar-vos, dando-
vos Vida eterna;” (AVVD-29 de dezembro de 1989) 
 
“deixa-Me ouvir o som de teus passos amanhã em Minha Igreja; estarei 
impacientemente esperando por ti; ... estás tão impaciente como Eu, por 
esse momento em que estarei unido a ti?” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“...supõe que vais visitar uma tua amiga que ansiosamente espera ver-
te; permanecerias, ao encontrar tua amiga, rígida e distante? ou irias em 
direção a ela e, afetuosamente, a saudarias com um beijo? em seguida, 
não vos sentaríeis juntas e conversaríeis? ou sentarias e permanecerias 
calada? evidentemente, vós conversaríeis! é assim que desejo que sejas 
Comigo quando Me vieres visitar em Minha Casa; quero sentir teu coração 
alegrando-se toda vez que Me encontrares, quero ouvir teu coração falar 
Comigo, falar a Mim, teu Deus, é rezar; Meu Ouvido ficará colado aos 
teus lábios e Eu acolherei cada palavra como gota de mel; ...em seguida, 
vem Meu grande momento, o momento pelo qual Eu também tanto 
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anseio, o momento em que Me dei a ti no Gólgota, a Hora Santa de Meu 
Sacrifício, a Hora Santa de tua redenção, a Hora Santa em que Eu Me 
uni a ti; esperarei por vós, os dois1, para que Me comais e Me bebais; 
...não Me negues esses momentos de amor, esses momentos de Santa 
Comunhão;” (AVVD-12 de maio de 1990) 
[1] Meu amigo russo e eu. 

 
“santifica teu corpo, uma vez que vivo em ti, comendo-Me e bebendo-
Me;” (AVVD-19 de junho de 1990) 
 
“vem a Mim e come Minha Carne... bebe Meu Sangue, sem custo algum! 
come-Me e terás ainda mais fome, bebe-Me e terás ainda mais sede! 
recebe-Me com alegria e deixa-Me regozijar; aprende como Meu Coração 
palpita e Se alegra toda vez que Eu e tu nos tornamos um e unidos no 
amor; vem e santifica-te comendo Meu Corpo e bebendo Meu Sangue;” 
(AVVD-30 de julho de 1991) 
 
“sem Mim viverás como o mundo; Comigo viverás como no Céu;” (AVVD-

18 de maio de 1994) 
 
“em Mim vivereis, por isso deliciai-vos em Minha Presença,3 que vossa 
alma se refresque em Minha Presença;” (AVVD-20 de maio de 1994) 
[3] Na Eucaristia. 

 
“ama-Me e viverás; come-Me e crescerás em Mim; bebe-Me e reviverás; 
se fizeres essas coisas, tu te tornarás uma cópia de Mim; teu Divino 
Deus;” (AVVD-10 de julho de 1994) 
 
“aproxima-te de Mim, tu que Me desejas, e Eu te alimentarei oferecendo-
te Meu Coração na forma escondida da Eucaristia para te transfigurar 
num tabernáculo vivo;” (AVVD-25 de outubro de 1994) 
 
 
“Eu sou a Verdade e Meu Reino na Terra é Minha Igreja e Minha Igreja é 
Meu Corpo, que plenifica toda a criação;1 e a Vida de Minha Igreja é 
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Minha Santa Eucaristia, o Caminho para a vida eterna;” (AVVD-10 de dezembro 

de 1995) 
[1] Ef 1, 23. 

 
“...comei-Me e bebei-Me, maior tesouro que este não vos posso oferecer;” 
(AVVD-13 de junho de 1996) 
 
“não tendes nenhuma vida em vós, se não Me comerdes e Me beberdes; 
Eu sou o Pão da Vida;” (AVVD-13 de junho de 1996) 
 
“...a salvação vos foi dada por meio de Meu Filho, Jesus Cristo; para vos 
libertar, Ele Se sacrificou por vós; para compartilhar convosco a Vida 
Divina, Ele constituiu a Santa Eucaristia a fim de vos santificar e partilhar 
Seu Corpo e Sangue;” (AVVD-30 de junho de 1999) 
 
“vós não partilhais qualquer pão ou vinho, mas partilhais Ele Próprio; se 
apenas refletísseis sobre este Mistério e O compreendêsseis plenamente! 
o Deus Inacessível é acessível a vós, o Deus Invisível é visível a vós, e 
está disposto a divinizar-vos; Ele, cuja grandeza ultrapassa todas as forças 
angélicas e todos os seres e tudo que já foi criado, está à tua disposição, 
criação! o Próprio Deus vos oferece restituir vossa divindade, divinizando 
vossa alma para entrar na Vida Eterna;” (AVVD-30 de junho de 1999) 
 
“Ele, Que Se gloria à Minha Mão direita, ...Se dá a ti para que comas Sua 
Carne e bebas Seu Sangue, para que te tornes a carne de Sua Carne e o 
osso de Seus Ossos; Eu realizarei, a qualquer momento e a 
quem desejar, Meu ato de Amor, se gritarem para Mim: “vinde, e fazei-
me Vossa propriedade e Vosso filho adotivo!”” (AVVD-30 de junho de 1999) 
 
“para se tornarem a carne de Minha Carne, os ossos de Meus Ossos; 
partilhando-Me, a Mim que sou Divino, vós e Eu nos tornamos um só 
corpo, espiritualmente unidos; nós nos tornamos parentes, pois Eu vos 
posso transformar em deuses por participação; através de Minha 
Divindade, Eu deifico os homens; não ouvistes: “vós sois deuses, todos 
vós, sois Eu digo a essas igrejas cujo clero não aceitou Meu Mistério: 
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voltai à vossa razão e buscai-Me sinceramente, dominai também vosso 
ressentimento contra Minha Mãe; que toda raça saiba que Minha Carne 
e Meu Sangue vêm de Minha Mãe; sim, Meu Corpo vem da Santíssima 
Virgem, de sangue puro; bendito seja Seu Nome! para salvar todos os 
humildes da Terra que Me recebem e para dar-lhes vida imperecível, Eu 
Me tornei Pão, para dar-Me a vós; e através desta Comunhão, Eu santifico 
todos os que Me recebem; deificando-os filhos do Altíssimo;”3” (AVVD-16 de 

outubro de 2000) 
[3] Sl 82, 6. 

 
“...a Veste4 que vos pode cobrir, adornando-vos majestosamente, dando-
vos uma metamorfose, divinizando-vos, é rejeitada por essas igrejas que 
não podem compreender Meu Mistério;” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
[4] Nome simbólico para Cristo. 

 
“Eu vos convido a reinar Comigo, Eu vos convido a governar Comigo, Eu 
vos convido a celebrar a Missa e partilhar o Divino Mistério da maneira 
como Eu verdadeiramente O instituí;” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
 
“essas igrejas Me proclamam augusto e glorioso, afirmam Minha força 
proclamando Meu terrível poder, cantando seus louvores a Mim, 
reconhecendo Minha Onipotência e Minhas poderosas maravilhas, mas 
Eu Me torno uma pedra de tropeço quando se trata de medir a 
magnificência de Minha divindade e de Minha Presença na Eucaristia; 
hoje, essa é a pedra de tropeço rejeitada pelos construtores e eles não 
percebem que é a pedra angular;” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
 
“compartilharei algo contigo: em breve, deixarei o dragão comer sua 
própria cauda, em breve, darei ordens do Céu; pretendo restaurar Minha 
Casa; reerguerei Minha Eucaristia nas casas1 que foram despojadas de 
Minha Presença e elas se tornarão santas;” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
[1] O Senhor Se refere às igrejas. 
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43.  EVANGELIZADORES 

“desejo  que  todos  Meus  filhos  trabalhem, dando-Me alegria;” (AVVD-30 

de setembro de 1986) 
 
“desperta  Meus  filhos;  vive  em  Paz, pois todo passo que dás, Eu, Deus, 
abençoo;” (AVVD-15 de dezembro de 1986) 
 
“que eles saibam, dize-lhes do Meu amor por eles;” (AVVD-09 de fevereiro de 

1987) 
 
“cura Meus filhos, chama-os, faze com que Me amem...” (AVVD-11 de fevereiro 

de 1987) 
 
“Pega Meus grãos e semeia-os nos campos, produzindo frutos de Paz e 
de Amor; que Minha Palavra seja conhecida de todos;” (AVVD-08 de março de 

1987) 
 
“mas preciso de quantidades maiores de almas como essas, prontas para 
reparar e difundir Meu Infinito Amor, espalhando-O como neblina; desejo 
que abram seus corações e Me recebam; Eu os preencherei com 
Meu Amor e quando transbordarem de Amor, serão capazes de difundi-
Lo e de alimentar Minhas ovelhas;” (AVVD-26 de março de 1987) 
 
“...estende Minha Rede de Paz e Amor sobre todo o mundo; em seguida 
recolhe-A e deixa-Me, deixa que Me delicie com sua pesca! quando 
estava encarnado na Terra, ensinei a um pequeno grupo de homens 
tornarem-se pescadores de homens; deixei-os no mundo para espalhar 
Minha Palavra a toda humanidade;” (AVVD-26 de abril de 1987) 
 
“vinde; não vos canseis de carregar Minha Cruz, pois estou convosco, 
carregando-A convosco; segui-Me e mantende-vos perto de Mim, colocai 
vossos pés em Minhas pegadas, não vos canseis de lutar e de sofrer, 
glorificai-Me e deixai vossas vozes subirem ao Céu como o doce aroma 
do incenso; louvai-Me; que Eu Me alegre, que Eu Me delicie em vós; que 
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Eu Me delicie em vosso amor por Mim; enchei vosso coração com este 
Infinito Amor e deixai-O derramar-Se sobre Meus cordeiros, curando-os; 
que toda criatura viva sobre a Terra sinta Meu calor; que cada coração 
frio e petrificado se funda e se dissolva em Minha Pureza, integrando-se 
em Meu Corpo e tornando-se um Comigo!” (AVVD-02 de maio de 1987) 
 
“fazei de Minha Criação um Éden; uni-vos! uni-vos e sede um, como Eu, 
Deus, sou Um; a unidade traz a força, uni-vos; sede Meus semeadores 
devotos, espalhando Minhas sementes de Paz e de Amor; criei grãos que 
produzirão um Céu na Terra, pois Meu Reino na Terra será como no Céu; 
tomai Meus grãos que estão no Meu Coração, purificados pelo Meu 
Sangue e espalhai-os por toda parte; Eu carrego estas sementes, bem-
amados, e desejo que entreis em Meu Coração e as retireis; buscai a 
unidade; Eu curarei Minhas flores, Eu as perfumarei, Eu as farei florescer, 
Eu embelezarei Meu jardim, Eu irrigarei vossos corações, Eu vos reviverei; 
Criação! Eu vos amo!” (AVVD-02 de maio de 1987) 
 
“Meus Quentes Raios reanimarão Minhas flores, e do Céu derramarei 
Meu orvalho de Retidão, de Santidade, de Pureza, de Integridade, de Paz 
e de Amor; Eu sou vosso Zeloso Guardião, com um olhar vigilante sobre 
vós, lembrai-vos de que Eu sou a Luz deste mundo; Eu sou o Verbo;” 
(AVVD-02 de maio de 1987) 
 
“glorificai-Me; apoiai-Vos em Mim; lutai e não vos canseis de carregar 
Minha Cruz, curando Meus filhos;” (AVVD-02 de maio de 1987) 
 
“espalha Meus grãos, deixa que produzam uma abundante colheita, 
ceifa-a e dá gratuitamente Meu Pão;” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“gratuitamente Eu te dei, portanto dá também gratuitamente; une-te a 
Mim; olha em Meus olhos;” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“ensina os outros a Me amarem; mostra-lhes Meu apelo;” (AVVD-07 de maio 

de 1987) 
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“Meus filhos têm de ser reavivados e esclarecidos que Eu estou no meio 
deles; com Minha Mensagem, que abençoei, eles Me verão e Me sentirão; 
muitos voltarão para Mim, pois anseio por Meus bem-amados;” (AVVD-16 

de maio de 1987) 
 
“quero libertar muitas almas de seus grilhões, grilhões do mal; sirvo-Me 
de ti como um instrumento;” ;” (AVVD-18 de maio de 1987) 
 
“Meu apelo não é somente para ti; Meu apelo de Paz e Amor é para toda 
a humanidade!” (AVVD-18 de maio de 1987) 
 
“preciso de servidores que sejam capazes de servir-Me onde o amor é 
mais necessário;” (AVVD-24 de maio de 1987) 
 
“servirás a teu Deus onde as trevas prevalecem; não terás descanso; tu 
Me servirás onde todo o bem está deformado em mal; sim, serve-Me no 
meio da miséria, no meio da maldade e das iniquidades do mundo; serve-
Me entre os sem Deus, entre os que caçoam de Mim, serve-Me entre os 
que dilaceram Meu Coração, serve-Me entre os que Me flagelam e entre 
os que Me condenam; serve-Me entre aqueles que Me recrucificam e 
cospem em Mim; ...vem e consola-Me;” (AVVD-24 de maio de 1987) 
 
“juntos lutaremos, apoia-te em Mim quando estiveres cansada e deixa-
Me apoiar em ti quando Eu estiver cansado; vem ao Meu encontro, deixa-
Me realizar Meus desejos, sê como cera mole e deixa Minha Mão gravar 
Minhas palavras em ti; sê disponível, não tenhas medo!” (AVVD-02 de junho 

de 1987) 
 
“Eu sou Amor, traze Meu rebanho ao Amor para que Eu possa redimi-lo; 
reduze o paganismo,2 induze ao Amor; ajuda Meus filhos dando-lhes o 
mesmo alimento que te dei;” (AVVD-25 de julho de 1987) 
[2] Ateísmo. 

 
“...deixa-Me conduzir-te onde sou mais procurado;” (AVVD-28 de agosto de 1987) 
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“semeia Minhas sementes que produzirão frutos de santidade;” (AVVD-05 de 

novembro de 1987) 
 
“revela Minhas Palavras de Amor; revela-As a todos os homens; mesmo 
àqueles que te tratarem como a boba da corte;” (AVVD-09 de abril de 1988) 
 
“Eu te curei para fazer uso de ti, lançando-te de Meus braços; sim, de 
Meus braços para o mundo, como Minha Rede;” (AVVD-12 de abril de 1988) 
 
“permite-Me que te utilize desse modo; de vez em quando, puxo Minha 
Rede e delicio-Me por encontrá-La com alguma presa;” (AVVD-12 de abril de 

1988) 
 
“ensina Meus filhos, ensina-os a deixarem de rebelar-se contra Mim, 
ensina-os a amarem-se uns aos outros;” (AVVD-18 de abril de 1988) 
 
“declara a grandeza de Meu Nome; proclama quão maravilhosas Minhas 
Obras Providenciais podem ser; tudo o que ordeno é prontamente 
executado; ensina-os a não julgar e a não dizer: “o que é isto? por que 
isto?” tudo será estudado no tempo devido;2” (AVVD-20 de junho de 1988) 

[2] O estudo dessas mensagens foi feito pelo C.D.F. no Vaticano durante 2002-2004 com resultados 
positivos. 

 
“suprirei cada necessidade no devido tempo;” (AVVD-20 de junho de 1988) 
 
“dize-lhes que Me conhecerão melhor se abrirem completamente seu 
coração e Me deixarem entrar; Eu estarei no meio deles, ouvindo;” (AVVD-

14 de julho de 1988) 
 
“tudo será realizado no tempo devido; Minhas Obras podem ser 
comparadas a uma vinha; elas florirão e produzirão seus frutos na estação 
correta, como uma vinha produz seus frutos em sua estação;” (AVVD-25 de 

julho de 1988) 
 
“alimentai-vos de Mim e não aceiteis os frutos de Satanás que são: 
deslealdade, ciúmes, desunião e impureza; sede um! sede perfeitos! que 
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Minha Casa brilhe por sua pureza;” (AVVD-29 de julho de 1988) 
 
“grita alto para as nações, grita! para que todos possam ouvir: “eis vosso 
Deus! nosso Deus está conosco, Ele jamais nos abandonou, Ele veio 
como Pastor, para alimentar Seu rebanho e reunir Suas ovelhas em Seus 
braços, pois Seu Reino está próximo;” Eu alimentarei Meu pequeno 
rebanho e reunirei, com grande amor, todos eles em Meus Braços;” (AVVD-

15 de setembro de 1988) 
 
“evangeliza com amor por Amor; deixa-os sentir Meu Infinito Amor;” (AVVD-

01 de abril de 1989) 
 
“...deixai o amor ser vossa arma, que a Paz seja escrita em vossas frontes, 
para que todos possam vê-la;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“divulgai Minha Mensagem de Amor e Paz em cada canto do globo para 
atingir corações e convertê-los; que aqueles que ainda não Me conhecem 
venham ver que Fornalha de Amor é Meu Sagrado Coração; vinde sentir 
Meu Sagrado Coração em Chamas de Amor e, quando vierdes, até 
mesmo se vosso coração estiver petrificado e árido pela falta de amor, 
Eu, com Minha Chama de Amor, transformarei vosso coração numa tocha 
viva;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“renova Minha Igreja como no princípio, em tempos passados, com o 
Amor no meio de vós...” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“ressuscita os mortos com amor e paz, que esta terra de fantasmas dê 
origem a uma nova vida;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“sede os pequenos porta-vozes que transmitem Minha Palavra; que 
aqueles que dormem, despertem ao vosso rumor; proclamai Meu Amor a 
todas as nações, deixai voltar aqueles que se afastaram de Mim; Eu 
não os recusarei, embora seus corações sejam áridos e seus pecados 
vermelho-escarlate; Eu lhes mostrarei as Riquezas de Meu Coração 
Misericordioso; cantai e exultai, pois Eu permanecerei no meio de vós até 
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o fim;” (AVVD-23 de abril de 1989) 
 
“ide proclamar Minha Justiça a todas as nações e que Minha Mensagem 
alcance os confins desta Terra, deixai-os ouvir Meus Gritos de Amor;” 
(AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“cada pessoa que compartilhe essa Obra, está compartilhando Minha 
Cruz de Paz e Amor;” (AVVD-10 de junho de 1989) 
 
“proclama Meu Nome em todo o globo para que cada um saiba que Meu 
Nome é AMOR;” (AVVD-24 de agosto de 1989) 
 
“trabalha Comigo, com esforço incansável e com grande sinceridade de 
espírito; trabalha com amor por Amor;” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“anuncia Minha Mensagem até os confins do mundo;” (AVVD-22 de novembro 

de 1989) 
 
“Eu ressuscitarei até mesmo os mortos; reza pelas almas que não 
compreenderam Minha Vontade;” (AVVD-23 de novembro de 1989) 
 
“Eu, Jesus de Nazaré, abençoo-te e todos os que trabalham em Minha 
Mensagem, difundindo-A, abençoo cada um deles;” (AVVD-27 de novembro de 

1989) 
 
“coloquei todos3 vós no Meu Caminho para compartilhardes Minha Cruz 
de Paz e de Amor;” (AVVD-06 de dezembro de 1989) 
[3] Todos os que, de um modo ou de outro, participam na difusão destas Mensagens. 

 
“...vós e Eu; juntos nos empenharemos...” (AVVD-06 de dezembro de 1989) 
 
“Minha Cruz de Paz e Amor santificará muitos de Meus filhos;” (AVVD-17 de 

dezembro de 1989) 
 
“Eu derrotarei todos estes blocos que vos desprezam, Meus anjos,1 todos 
vós em quem Meu Coração se alegra de estar junto, e nos quais encontro 
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Meu conforto e Meu descanso; Meus cordeiros, vós que, por Minha 
Graça, recebestes Minhas Mensagens, Meus cordeiros, vós que 
descansastes Meu Coração, sois Minhas almas prediletas, não permitirei 
serdes atacados por esses Cains, esses Cains que estão afogados no 
pecado e que nunca deixam de apontar para vossas gargantas, Meus 
Abéis;” (AVVD-18 de dezembro de 1989) 
[1] As mensagens atuais. 

 
“tu és uma de Minhas almas escolhidas a quem revelei Minha Santa Face 
e Minhas intenções, tudo o que tens a fazer é continuar transmitindo 
Minhas Mensagens, não tens de convencer ninguém; ...faze tudo o que 
podes e Eu farei o resto; sei o quão limitada és, mas não te preocupes, a 
teu lado Eu estou para animar-te; multiplica tuas orações, delicia-Me e 
permanece perto de Mim; lembra-te, estavas morta e Eu te ressuscitei, 
eras fria com relação a Mim, e Eu te reavivei em Minha Chama para 
consumir-te com Meu Amor, eras indiferente com relação a Mim mas Eu 
te tornei ardorosa e sedenta de Mim;” (AVVD-03 de março de 1989) 
 
“sede Meus vasos de Luz levando Minha Palavra e difundindo Minhas 
Mensagens;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“sê sutil com Meu Trabalho e isso Eu digo para todos a quem escolhi para 
espalhar Meus grãos, aqueles que falham Comigo serão substituídos; 
sede astutos como as serpentes, mas inofensivos como as pombas; não 
tenhais medo de ninguém; ficai alerta aos perigos; confiai uns nos outros, 
compartilhai uns com os outros, permanecei todos em Meu Amor; 
lembrai-vos de que não fostes vós que Me procurastes, fui Eu que vos 
escolhi; fui Eu que vos formei, que vos transfigurei e vos tornei zelosos; 
dei a cada um de vós uma missão para que deis frutos; fui Eu que vos 
encarreguei desse trabalho; Eu vos amo e vos guiarei até o fim; perseverai 
até o fim; não durmais para não dardes oportunidade a Satanás, 
permanecei acordados; descansai quando necessário mas não 
negligencieis Meu Trabalho, fazei tudo o que puderdes e Eu farei o resto; 
Eu sou a Porta e ninguém pode entrar em Meu Reino a não ser que passe 
por Mim;” (AVVD-13 de abril de 1990) 
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“todo aquele que transmite Minha Palavra transmite Minha Luz, Eu os 
escolhi e eles se conhecem; abençoo todos vós, todos vós que difundis 
Minha Mensagem;” (AVVD-13 de abril de 1990) 
 
“Suscito novos discípulos, a cada dia, para glorificar novamente Meu 
Nome e evangelizar com amor por Amor;” (AVVD-22 de abril de 1990) 
 
“...e vossa mensagem será proclamar Meu Amor Infinito...” (AVVD-12 de maio 

de 1990) 
 
“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;” (AVVD-16 de maio de 1990) 
 
“partilha então todos esses ensinamentos com os outros; tudo o que 
aprendes Comigo partilha-o com teus amigos;” (AVVD-22 de maio de 1990) 
 
“grita às nações que Meu Regresso está próximo de vós, todos os que têm 
ouvidos, ouçam, e os que têm olhos, vejam;” (AVVD-08 de junho de 1990) 
 
“traze Meu povo à obediência de fé;3 irradia Minha Mensagem;” (AVVD-30 

de junho de 1990) 
“...não tenhas medo de falar a Verdade, não permitas ser silenciada;” 
(AVVD-04 de julho de 1990) 
 
“Pregai e defendei Minha Palavra sem qualquer medo, proclamai Meu 
Nome com zelo;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“lembrai ao mundo que Eu sou Santo; ensinai-os a viver santamente;” 
(AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“...os instrumentos de que faço uso para vos transmitir Minhas palavras 
são pobres, indignos e comuns; aqueles que o mundo considera vis e 
desprezíveis são os que Eu escolho, aqueles que são absolutamente 
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nada, para mostrar àqueles que são tudo;1 a Sabedoria é dada aos 
pequeninos e não àqueles que se denominam sábios; ouvi-Me, a 
Sabedoria permanecerá um enigma para aqueles que se vangloriam e se 
julgam virtuosos e santos; destruirei, com efeito, a sabedoria dos sábios 
e mais severa será a sentença que receberão; pretendo deixar em seu 
meio um povo humilde e modesto, capaz de Me dizer: “Aleluia, aleluia”; 
dia e noite, noite e dia, juntando-se ao hino de Meus anjos: “Santo, Santo, 
Santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Aquele que era, Aquele que é e 
Aquele que vem”,2 sem ninguém para perturbá-los, porque Eu removerei 
todos os presunçosos orgulhosos de seu meio; digo-vos, portanto, antes 
que Minha hora caia sobre vós: buscai a humildade, buscai a pobreza;” 
(AVVD-30 de julho de 1990) 
[1] 1Cor 1, 28.  
[2] Ap 4, 8 

 
“convidei muitos ao Meu banquete, mas muito poucos estão dispostos a 
vir,1 portanto Eu vos digo: ide ao pobre, agora! ao cego! alguns deles, vós 
encontrareis mortos, mas não vos preocupeis, Eu os ressuscitarei;” (AVVD-

17 de agosto de 1990) 
[1] Um pequeno grupo de oração tentou, muitas vezes, convidar conhecidos padres e arquimandritas, 
até mesmo monges conhecidos, mas cada um tinha uma desculpa e não mostraram, de modo algum, 
interesse pelas Mensagens do Senhor. Eles foram polidos. 

 
“ide ao pobre e ao doente e assegurai-vos de encher Minha Casa! que 
aqueles que foram convidados, em primeiro lugar, ao Meu banquete, mas 
que se recusaram a vir, admirem-se de ver os cegos com sua visão, e os 
pobres, ricos com Meu Conhecimento, e os mortos, ressuscitados para a 
vida!” (AVVD-17 de agosto de 1990) 
 
“- Eu vos escolhi, Meus anjos, não porque sois dignos, mas porque sois 
pobres e miseráveis;” (AVVD-17 de agosto de 1990) 
 
“como uma rede jogada ao mar, lancei-te a fim de pescares almas para 
Mim, teu Rei;” (AVVD-01 de outubro de 1990) 
 
“segue as marcas de Meu Sangue e toma a Cruz que te confiei; segue as 
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marcas de Meu Sangue, essas marcas que buscaste desde tua 
juventude,1 elas te conduzirão a Mim, aos Meus Braços e ao Meu  
Coração;” (AVVD-01 de outubro de 1990) 
[1] Quando criança, tive visões nas quais seguia Jesus no caminho do Gólgota e nas quais estava junto 
Dele, aos pés da Cruz. 

 
“ceifa progressivamente Minha colheita de bondade e ternura;” (AVVD-22 de 

outubro de 1990) 
 
“...lembra ao mundo o Meu Grande Amor;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“e tu, Meu filho, que Me lês ou escutas, tu a quem visitei em tua sepultura 
e fiz Meu Sopro entrar em ti, digo-te: segue as marcas de Meu Sangue 
que deixei atrás para ti, como sinal, e se fores parado e interrogado em 
teu caminho por um transeunte, dize-lhe que és Meu aluno e Eu, teu 
Mestre, e que estás em teu caminho para testemunhar um Cristo 
crucificado, um Cristo ressuscitado; e se fores parado por um vendilhão, 
fica atento à sua desonestidade, fica atento para que ele não troque a 
Cruz que te dei por uma corrompida, mas assim chamada sabedoria; sem 
um som, sem uma palavra, abraça mais ardorosamente que nunca a 
trave sobre teus ombros e segue as marcas de Meu Sangue, e elas te 
conduzirão a Mim;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“e se algum desses iniciar procedimentos contra ti, não cubras tua face 
contra insultos ou golpes, oferece tuas costas também, para que eles te 
reconheçam por tuas feridas; que elas sejam uma perfeita imitação de 
Minhas Chagas, pois elas te serão dadas pelos mesmos que Me 
golpearam, teu Mestre;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“fertiliza estas terras áridas com tudo o que te dei; alimenta as terras;” 
(AVVD-23 de outubro de 1990) 
 
“Eu te confiei Minha Cruz; carrega-A com amor;” (AVVD-15 de novembro de 1990) 
 
“grita, ...para que a Terra inteira, de ponta a ponta, arrependa-se e volte 
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para Mim, uma, sob Meu Santo Nome;” (AVVD-04 de dezembro de 1990) 
 
“pretendo dar visão aos cegos, para que possam ver Meu Esplendor, e 
instruir os ignorantes para crescerem em Meu Espírito e saberem como 
diferenciar o pecado da virtude;” (AVVD-18 de dezembro de 1990) 
 
“Me perguntaste se terias de viajar e testemunhar como fazes agora; sim, 
é necessário; não que Eu necessite de ti, Vassula, mas o saíres e 
testemunhares em Meu Nome, glorifica-Me e, ao mesmo tempo, purifica-
te; flor, Eu te darei a força de que necessitas, as palavras de que  
necessitas;” (AVVD-04 de março de 1991) 
 
“deste modo, a Misericórdia e a Graça chegarão aos pagãos; pois eles 
também fazem parte de Minha criação; ...sou conhecido por ajudar o 
pobre e o miserável...” (AVVD-13 de abril de 1991) 
 
“mesmo em tua miséria, falarei às nações por meio de ti, para fazer tua 
geração proclamar seus louvores a Mim;” (AVVD-23 de maio de 1991) 
 
“vós sois Minha Cidade Santa,7 e vós, vós que permitistes Meu Espírito 
Santo fluir em vós como um Rio,8 sois Minha Nova Jerusalém,9 as 
Primícias,10 os que foram constantes na fé;11 e como orvalho saindo de 
Minha Boca, como gotas de chuva sobre a erva, poreis vossa Esperança 
em muitos corações áridos, porque toda a Glória radiante de Meu Coração 
se refletirá em vós, fazendo-vos brilhar como joias preciosas de diamante 
de puro cristal;12” (AVVD-02 de junho de 1991) 
[7] Jesus disse isso com muita majestade. Ap 21, 2. [8] Ler Ez 47,1-2; Ap 22,1-2. [9] Ap 21, 2. [10] 
Ap 14, 4. [11] Ap 13, 10. [12] Ap 21, 11. 

 
“vós a quem Meu Espírito Santo seduziu com Meu Novo Hino de Amor, 
vós a quem desposei, ide às nações e cantai para eles Meu Novo Hino 
de Amor;19 trabalhai pela Paz, espalhai as sementes que vos dei; sede 
como árvores que crescem à beira do Rio da Vida,20 que vossas folhas 
sejam bálsamos medicinais21 para os miseráveis, e que vossos galhos 
produzam frutos em santidade; sede Meus reparadores de brechas,22 
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restauradores de Meus santuários destruídos; dai àqueles que caíram nas 
impiedosas redes de Satanás e foram alimentados com porções de 
Racionalismo e Naturalismo, Minha Água curativa de Meu Peito, essa 
torrente que jorra de Meu Santuário,1 vos encherá e vos fará íntegros;” 
(AVVD-02 de junho de 1991) 
[19] Ap 14, 3. [20] Ap 22, 1. [21] Ap 22, 2. Ez 47, 2. [22] Is 58, 12.[ 1] O Corpo de Cristo (o Coração). 
Ez 47, 12. 

 
“homem algum será capaz de conter esse riacho; a torrente continuará 
jorrando profusamente de Meu Coração; ele fluirá por toda parte, 
dividindo-se em vários ramos, subdividindo-se em diversos outros 
riachos, indo em todas as direções, e por onde essa Água curativa correr, 
TODOS os doentes, coxos, cegos serão curados; até mesmo os mortos 
voltarão, de novo, à vida;” (AVVD-02 de junho de 1991) 
 
“ninguém poderá Me impedir de vos purificar;” (AVVD-02 de junho de 1991) 
 
“Eu viverei em vós, porque sereis revestidos de Minha Própria Santidade; 
... àqueles que sufocam Meu Espírito Santo e consideram tudo como 
insensatez, Eu vos digo: tenho coisas que estão além de vossas mentes; 
Eu demonstrarei o poder de Meu Espírito Santo e farei vossos lábios se 
abrirem e vosso coração clamar por Mim: Abba!” (AVVD-02 de junho de 1991) 
 
“o Amor vos aperfeiçoará; a Sabedoria vos ensinará a reconhecer Meu 
Espírito Santo, e Eu farei com que vos junteis aos santos também;” (AVVD-

02 de junho de 1991) 
 
“e vós, que sois Meus instrumentos escolhidos para levar Meu Amor aos 
pagãos e rebeldes, continuai vossa jornada Comigo; permiti que vos 
chame quando quiser; Eu Sou está convosco e vos ama;” (AVVD-02 de junho 

de 1991) 
 
“não oculto Meus Planos, nem escondo Minha Face; Eu revelo, como 
nunca antes, Minha Face; e vós, ...vosso dever é difundir estas 
Mensagens do Segundo Pentecostes e aquilo que o Espírito ensina;” (AVVD-

06 de agosto de 1991) 
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“cuidai de vossos irmãos e irmãs e conduzi-os a Mim, que eles também 
vejam Minha Santa Face;” (AVVD-12 de agosto de 1991) 
 
“tudo o que te peço é transmitir às nações, o Amor que te dei;” (AVVD-20 de 

agosto de 1991) 
 
“espalhai Meu Hino de Amor Comigo; ... pretendo, nos próximos dias, 
irrigar Meus canteiros de flor; ... Meu Hino de Amor se transformará em 
um rio e esse rio se transformará em um mar de Amor; “Eu farei a 
disciplina brilhar, Eu derramarei a instrução como uma profecia e a 
transmitirei às gerações futuras.”1” (AVVD-15 de maio de 1992) 
[1] Eclo 24, 32-33. 

 
“sê Meu Eco e proclama a todos as Infinitas Riquezas de Meu Sagrado 
Coração;” (AVVD-05 de junho de 1992) 
 
“coragem! não tenhas medo nem te entristeças, por estes poucos dias 
que restam; confia sinceramente em Mim; sê forte, permanece firme, sim, 
permanece firme e farei com que tua voz chegue tão longe quanto as 
nuvens, para proclamares Minha Mensagem;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“virei a um povo que jamais dedicou um pensamento a Mim, que jamais 
olhou aquilo que fiz para os redimir, e Eu farei as profecias de Isaías 
tornarem-se realidade: consenti em ser buscado por aqueles que não 
perguntavam por Mim, consenti em ser encontrado por aqueles que não 
Me procuravam;1 e os vales da morte com seus mortos e suas cinzas 
serão consagrados aos Nossos Dois Corações;” (AVVD-18 de junho de 1992) 
[1] Is 65, 1. 

 
“se Me amais como dizeis, cantareis às nações, Meu novo Hino de Amor, 
para Me glorificar e despertar uma nova vida em cada alma;” (AVVD-10 de 

julho de 1992) 
 
“Meu Dedo está sobre teus lábios para que pronuncies tudo o que Eu 
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Próprio te dei;” (AVVD-14 de julho de 1992) 
 
“profetiza em paz e permite que Meu Espírito Santo seja teu Guia;” (AVVD-

14 de julho de 1992) 
 
“Meu Espírito Santo não te sobrecarregará com pesos além de tua força; 
por conseguinte, não prolongues as perguntas e as reuniões; Meu Espírito 
irá dirigir-te para que possas dar-lhes o suficiente, apenas o essencial 
deve ser feito;” (AVVD-14 de julho de 1992) 
 
“serve com humildade, proclama e ensina tudo o que te dei; desta forma, 
tu Me glorificarás;” (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-14 de julho de 1992) 
 
“Eu te recordo todas essas coisas para que proclames, com perfeição, 
Meu Conhecimento;” (AVVD-14 de julho de 1992) 
 
“quero que sejas Meu Eco, para que aqueles que escutam, reconheçam 
Minha Voz;” (AVVD-14 de julho de 1992) 
 
“faze tudo, mas em paz;” (AVVD-14 de julho de 1992) 
 
“Eu te conduzirei com mão sensível e soprarei em ti, a fim de exalares 
Meu doce perfume;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“Meus Caminhos não são os vossos caminhos, por isso não vos 
conformeis às vossas mentes; conheceis pouco sobre o modo como 
procedo; semeai em toda parte e onde puderdes; conheço vossa 
capacidade e sei onde vos envio; benditos sois vós, quando vos 
caluniarem e vos ridicularizarem por Minha Causa;” (AVVD-22 de agosto de 

1992) 
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“dize a todos aqueles a quem Meu Coração escolheu, que jamais Eu os 
abandonarei; o Esposo proverá suas necessidades; que todos vejam 
neles, verdadeiras testemunhas; que todos saibam que há verdade neles, 
pelo modo com que a compartilham;” (AVVD-17 de setembro de 1992) 
 
“Eu os envio para enfrentar o mundo; eles devem-se abster do criticismo 
maldoso, para que sua língua nãos os mate nem os divida;” (AVVD-17 de 

setembro de 1992) 
 
“nem um deles sequer mereceu essa graça, Eu, Jesus, lhes ofereci 
gratuitamente essa graça, portanto ninguém deve pedir dinheiro; o forte 
deveria sustentar o fraco, o rico, ao pobre; como já disse, “há mais 
felicidade em dar que em receber:”1” (AVVD-17 de setembro de 1992) 
[1] At 20, 35. 

 
“Eu vos darei o suficiente para cobrir vossas despesas, portanto, não Me 
ponhais à prova;2 sede unidos a Mim e entre vós mesmos, nunca vos 
desespereis em vossas provações; fazei vosso melhor e Eu farei o resto!” 
(AVVD-17 de setembro de 1992) 
[2] Jesus quer dizer que ninguém deve dever dinheiro a ninguém, nem a qualquer lugar. 

 
“revelai as Riquezas de Meu Sagrado Coração e Minha Glória ao mundo; 
quereis ser testemunhas do Altíssimo? então, morrei para vós mesmos; 
quereis ser um Comigo? desapegai-vos do mundo; quereis servir o Amor? 
segui Minhas Pegadas banhadas em Meu Sangue Sacrificial;3” (AVVD-17 de 

setembro de 1992) 
[3] Aqui Jesus nos pede sacrifício de verdade. 

 
“espalha Minha Mensagem como uma panóplia ao redor do mundo;” 
(AVVD-18 de outubro de 1992) 
 
“deves ensinar a esta geração as palavras: Amor e Unidade;” (AVVD-01 de 

novembro de 1992) 
 
“dize-lhes que Eu sou o Mais Terno Pai;” (AVVD-07 de dezembro de 1992) 
 
“instrui e revela as profundezas da Verdade e o Deus Eterno; demonstra 
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ao ignorante a realidade das coisas espirituais concedidas pelo Espírito e 
revela o Conhecimento dado por Meu Espírito;” (AVVD-09 de dezembro de 1992) 
 
“Demonstra a força total de Meu Espírito, como Ele desenvolve, 
testemunha e gratifica o pobre, o simples e o humilde, mas foge do rico, 
do sábio e do orgulhoso que avaliam Meu Espírito com sua compreensão 
natural e avaliam tudo em termos de seu próprio espírito;” (AVVD-09 de 

dezembro de 1992) 
 
“vai às nações e lembra a todos do Meu Amor...” (AVVD-18 de fevereiro de 1993) 
 
“vai aos ossos secos e Eu lhes darei carne, Eu lhes darei fôlego para Me 
louvar e Me glorificar; sim, soprarei sobre os mortos para que vivam e 
gritem: “Quem como Deus?” Eu lhes recordarei que não encontrarão 
maior amor que o de seu Criador;” (AVVD-01 de março de 1993) 
 
“que eles vejam Meu Amor, Minha Paciência, Minha Misericórdia e 
Minha Fidelidade, através destas Mensagens;” (AVVD-02 de março de 1993) 
 
“dá-lhes estas Mensagens, elas são Minha carta pessoal de amor para 
cada um deles;” (AVVD-12 de abril de 1993) 
 
“endireita a estrada para o Meu Regresso; nivela Meu caminho, no qual 
pisarei; abre uma estrada ampla para a Unidade, ...Meu Regresso é 
iminente;” (AVVD-16 de abril de 1993) 
 
“nação após nação ouvirá Minha Voz;” (AVVD-28 de abril de 1993) 
 
“quero que Me tragas almas, a fim de que Meu Sopro as reviva!” (AVVD-12 

de maio de 1993) 
“Eu te direi todas as coisas que deves fazer e tu as realizarás com grande 
coragem; ninguém te engolirá e eles saberão que Eu Sou caminha 
contigo;” (AVVD-20 de maio de 1993) 
 
“prega, da mesma maneira como tenho-te pregado;” (AVVD-20 de maio de 1993) 
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“como aprendeste de Mim, deste modo, Eu também ensinarei aos 
outros;” (AVVD-25 de maio de 1993) 
 
“esta é Minha Bênção que varre face de toda a Terra;” (AVVD-25 de maio de 

1993) 
 
“permite-Me fazer uso de ti e enviar-te, de nação a nação, para lhes dizer 
que o Deus que eles esqueceram, nunca os esqueceu; lembra-lhes de 
que o Coração do Senhor é Misericórdia; sim, dize-lhes que sou manso e 
humilde de Coração;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“Proclama que o Deus que eles esqueceram virá para encontrá-los como 
uma mãe; Meu Regresso é iminente; se Eu Me manifesto através de ti, é 
para chamar todos ao Meu Coração e salvá-los da apostasia;” ;” (AVVD-28 

de maio de 1993) 
 
“portanto transmite Minha Mensagem para purificar o coração desta 
geração;” (AVVD-07 de junho de 1993) 
 
“dá generosamente Meu Maná Celeste aos famintos e aos pobres;” (AVVD-

09 de junho de 1993) 
 
“Minha Casa será reconstruída pelo pobre, pelo aleijado, pelo cego e pelo 
coxo; o último será o primeiro e o primeiro, o último; abri os olhos e 
ouvidos dos piores entre vós, e transformei em cego e fiz surdo aqueles 
que pretendiam ver e ouvir;” (AVVD-19 de junho de 1993) 
 
“Meu Nome será, mais uma vez, honrado e adorado;” (AVVD-19 de junho de 

1993) 
 
“Que seu coração de pedra seja quebrado com Minha Palavra e Eu o 
substituirei, dando-lhes um coração de carne...” (AVVD-05 de setembro de 1993) 
 
“Minha Palavra penetrará os corações e os reviverá;” (AVVD-05 de setembro de 

1993) 
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“transmite Minhas Mensagens o mais amplamente possível;” (AVVD-30 de 

setembro de 1993) 
 
“Eu, Deus, te darei Minha Força e a memória para reteres todos os 
Ensinamentos que ouviste da Sabedoria;” (AVVD-06 de outubro de 1993) 
 
“realizarei milagres inesperados em Minhas Assembleias para lembrar 
Meus filhos de que Eu Sou; o Pai que eles esqueceram jamais os 
esqueceu; Eu os lembrarei de que Minha Presença salva e de que 
Meu Espírito Santo, a Quem esqueceram, dá-lhes repouso;” (AVVD-06 de 

outubro de 1993) 
 
“farei seus corações cantarem para Mim, e eles perceberão que, fora de 
Meu Santuário, sua mesa está vazia;” (AVVD-06 de outubro de 1993) 
 
“eles compreenderão que, fora de Meu Santuário, ficarão sufocados pelas 
tristezas e pelos fardos; fora de Meus Braços, eles enfrentarão Destruição 
e Morte;” (AVVD-06 de outubro de 1993) 
 
“avança com Minhas Bênçãos… varre víboras e serpentes1, deixarei que 
escapes com tua vida, de seu veneno; cuidarei de ti como uma mãe cuida 
de seu bebê;” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
[1] Víboras e serpentes são análogas a falsos ensinamentos e interpretações erradas. 

 
“dize-lhes que o Príncipe da Paz, este Deus rodeado de querubins, deixou 
de lado Sua Coroa e Suas Vestes Reais para patrulhar o mundo, descalço 
e vestido de saco,2 para manifestar Sua tristeza;” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
[2] Ap 11, 3. 

 
“assim como te tratei com bondade e te designei um lugar em Meu 
Sagrado Coração, tratarei o resto de Meus filhos;” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“assim como renovei tua vida, filha, da mesma forma renovarei todos 
aqueles que, sinceramente, invocarem Meu Nome;” (AVVD-11 de outubro de 

1993) 
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“Eu não desprezo o miserável nem negligencio o pobre, mas venho a eles 
com Meu Coração na Mão, para lhes mostrar que Meu Amor é eterno e 
Minha Fidelidade perdura de geração em geração;” (AVVD-11 de outubro de 

1993) 
 
“eis porque desço de Meu Trono para alcançar todos vós; ...sentarei com 
os miseráveis e eles não terão medo de Mim; Eu os acolherei, descalço,2 
...e que se nunca compreenderam as Leis Celestes foi porque ninguém 
estava perto deles para lhes explicar;” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
[2] Pés descalços simbolizam simplicidade. 

 
“convidarei todos os que passam: “quem é miserável e rejeitado por vossa 
sociedade, dê um passo a frente”; não deixarei ninguém com fome nem 
pobre, pois Minhas Bênçãos são ricas e Meu Amor sacia;” (AVVD-11 de outubro 

de 1993) 
 
“instruirei o miserável e o pobre, dizendo-lhes que seu Pai, no Céu, é seu 
Guardião, um Deus salvador;” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“e se perguntarem: “onde o Entendimento pode ser encontrado?” direi: 
“Entendimento, Meu filho, é evitar todo o mal;”” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
““os miseráveis?” Eu os salvarei, por sua própria miséria, e utilizarei sua 
aflição para abrir seus olhos;”” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“então, os corações dos miseráveis se derreterão e Me pedirão para cuidar 
deles, assim como tu Me pedistes, ...então, farei de todos eles um povo 
poderoso com a majestade de Meu Nome;” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“e quando os apóstatas censurarem e perguntarem: “porque Vos alegrais 
em voz alta? como ousais proclamar a Palavra de Deus em Seu Santuário, 
vós bando de corrompidos!” Eu direi a esses apóstatas: “se eles se 
calarem, as pedras gritarão mais alto até vos ensurdecer; hoje, neste 
mesmo dia, retiro de vós Meu Reino e O dou a este resto, uma vez que 
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Nele não entrais nem permitis entrar os que desejam; de agora 
em diante serei seu Conselheiro e seu Rei no meio deles; de agora em 
diante Eu os enviarei às cidades para proclamar Meu Amor e transmitir a 
outros a Tradição que Eu Próprio dei a Pedro e aos Meus discípulos; uma 
vez que o resto será enxertado em Mim, eles purificarão Minhas cidades 
e colocarão um fim à transgressão;”” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“o tempo é curto, age sem demora, essa também é uma ordem Minha;” 
(AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“as palavras que pronuncias não são tuas, são Minhas;” (AVVD-11 de outubro 

de 1993) 
 
“é Minha Mensagem e não tua, não é? deves apenas transmiti-La e não 
te preocupares com o resto;” (AVVD-07 de dezembro de 1993) 
 
“geração, tenho-vos enviado, e ainda vos envio, Meus anjos,5 para reunir 
Meus escolhidos, dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra 
extremidade do Céu, para ficarem prontos porque o Esposo logo sairá do 
Céu e estará convosco;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
[5] Anjos simboliza mensageiros. Os escolhidos enviados por Deus, ao mundo, levando Sua Palavra. 

 
“vosso mundo de hoje irá gastar-se rapidamente; Eu vos envio Meus 
Anjos para reunir Meus eleitos, Meu povo, a fim de renovar Minha Igreja; 
não percebestes? ...hoje, Meu Espírito Santo arrebata um, de dois, 
envolve-o em Seu Fogo abrasador e o envia para ser uma testemunha do 
Altíssimo;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“Meu Espírito Santo eleva um, enquanto deixa outro para trás, no pó, no 
meio do pó; um é tomado, outro deixado;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“Meu filho, ‘koumi!’ levanta-te agora, tu que há muito tempo pereceste; 
levanta-te agora, Meu filho, e toma o teu lugar; aqui está o cajado do 
pastor, Eu mesmo dirigirei tua alma para que receba instrução: vai agora 
e busca pelo resto de Minhas ovelhas desgarradas; não te canses no 
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caminho, Meu filho, e se te cansares, Eu te carregarei em Meus Ombros;” 
(AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“torna conhecidos o Nome de Meu Pai e o Meu Nome, para que Meus 
filhos percebam a Quem eles pertencem e de Quem eles descendem; 
permite-Me fazer uso de ti para Meu Plano;” (AVVD-28 de dezembro de 1993) 
 
“tudo será feito conforme Minha Vontade, no entanto, não te esqueças de 
morrer para ti mesma;” (AVVD-07 de fevereiro de 1994) 
 
“dá tudo o que te dei, transmite o que recebeste, este é Meu Mandamento 
para ti; mesmo aqueles para quem Meu Santo Nome é desconhecido se 
apressarão em vir a ti em Minhas Assembleias e Eu curarei sua 
deslealdade;” (AVVD-04 de março de 1994) 
 
“apressa-te, Minha filha, e mostra Meu Retrato a todos eles, do menor ao 
maior, e serão salvos;” (AVVD-04 de março de 1994) 
 
“deixa que o zelo por Minha Casa te devore;” (AVVD-21 de março de 1994) 
 
“Eu te ressuscitei para seres Minha testemunha e, através de tua boca, 
curar os corações despedaçados, ressuscitar o morto e ser uma ameaça 
para o Meu Inimigo;” (AVVD-22 de junho de 1994) 
 
“...satisfaz Minha sede trazendo-Me almas...” (AVVD-26 de junho de 1994) 
 
“quero que cada um deles se lembre sempre de que Eu os elevei por 
graça; nenhum deles mereceu qualquer de Minhas Graças...” (AVVD-19 de 

agosto de 1994) 
 
“faze o que puderes e Eu farei o resto; não tenhas medo nunca; sei o 
quanto tu podes dar, por isso, qualquer coisa que falte, Eu darei e 
completarei o resto;” (AVVD-06 de outubro de 1994) 
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“necessito de seguidores nestes tempos, e tenho tão poucos;” (AVVD-09 de 

outubro de 1994) 
 
“Meus cordeiros precisam ouvir o chamado do Pastor, para voltar ao 
redil;” (AVVD-09 de outubro de 1994) 
 
“e tu, ...uma vez que te libertei, guia Meu povo para Minha Casa; une 
Meu povo em Minha Casa, onde eles também obterão sua liberdade; une 
Meu povo em um coração;” (AVVD-18 de outubro de 1994) 
 
“aviva esta chama agonizante5 e continua a construir Meus altares6 e 
Minha Casa;” (AVVD-18 de outubro de 1994) 
[5] Significa esta geração moribunda.  
[6] Altares significa almas. 

 
“continuarei a formar-te espiritualmente em Meu Amor, em Minha Infinita 
medida, para que teus motivos se tornem os de Nosso reflexo e, através 
de tua boca, continuarei a falar e a ressuscitar muitos de vossos mortos; 
é o Pai que te envia a viajar; Eu estou contigo todo o tempo;” (AVVD-09 de 

novembro de 1994) 
 
“Eu te formei, ...a fim de estares em perfeita união Comigo e 
testemunhares para as multidões, em Meu Nome, dando-te a eles ao 
máximo de tua capacidade;” (AVVD-27 de dezembro de 1994) 
 
“Eu te ordenei seres o Eco de Minha Palavra, um pergaminho para ser 
lido, a fim de que uma vez que o leiam e comam,5 alegremente, tenham 
coragem de confessar-se e de arrepender-se;” ;” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
[5] Comer a Palavra de Deus. 

 
“Eu disse na Assembleia de Meus Santos:6 não privarei ninguém de 
Minha Luz; ninguém deverá permanecer prisioneiro da escuridão; ... eis 
por que suscitarei discípulos neste fim dos Tempos, para construir aquilo 
que está em ruína; Eu os enviarei para testemunhar em Meu Nome; ...em 
sua missão especial, e suas ações serão coroadas de sucesso; com Meu 
Espírito Santo eles suportarão terríveis demônios; com coragem e 
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perseverança eles não prestarão nenhuma atenção ao apedrejamento que 
receberão; Meu Espírito Santo será seu guia e companheiro, conduzindo-
os prudentemente em seus empreendimentos; ...abrirei sua boca e a 
encherei com Minha Palavra, e sua língua será como uma espada; ...Eu 
os salvarei das ciladas armadas contra eles, assim como da fatal pedra 
dura em sua mira; ...tratarei esta geração com clemência, apesar de sua 
maldade; eis por que Eu disse hoje em Minha Assembleia no Céu...” 
(AVVD-19 de janeiro de 1995) 
[6] Espada significa também a Palavra de Deus. 

 
“tudo o que te peço nestes dias é que dês e transmitas o Amor, os 
ensinamentos e tudo o que te dei; dá! fala! essa é Minha Ordem; dize-
lhes: bem-aventurados os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, 
deles é o Reino do Céu; dize-lhes que o Deus que eles esqueceram jamais 
os esqueceu;” (AVVD-28 de janeiro de 1995) 
 
“...toma conta de Meus Interesses e tomarei conta de ti;” (AVVD-08 de fevereiro 

de 1995) 
 
“...Eu te guiarei e, por meio de ti, a outros!” (AVVD-17 de fevereiro de 1995) 
 
“há anos Eu vos tenho enviado novos apóstolos para estar no meio de 
vós, para vos lembrar de Minha Lei e para escutardes Meus avisos,3” 
(AVVD-10 de maio de 1995) 
[3] Jesus suspirou. 

 
“continua a atrair cada alma à intimidade de Deus; atrai Meus filhos ao 
Divino Amor de Deus;” (AVVD-12 de maio de 1995) 
 
“cuidai de toda a Obra Divina que vos foi confiada e afastai-vos de 
disputas que levarão à divisão; não vedes? não discernis como o Maligno 
age? ...fazei vosso melhor para trabalhar em harmonia e paz, delicadeza 
e compreensão; Meus queridos amigos, lembrai-vos: não destruí a Obra 
do Espírito Santo, permitindo-vos suscitar conversas prejudiciais;” (AVVD-

31 de julho de 1995) 
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“quero que reavives numa chama tudo o que te dei; todos os Tesouros 
de Meu Coração são para ser distribuídos;” (AVVD-06 de outubro de 1995) 
 
“foi dito que no fim dos Tempos Nossos Dois Corações suscitarão 
apóstolos, que serão chamados Apóstolos do fim dos Tempos; eles serão 
instruídos pela Rainha do Céu e por Mim Próprio, para ir diante de todas 
as nações proclamar sem medo a Palavra de Deus; mesmo quando 
estiverem encharcados de sangue pelos perversos ataques do Inimigo, 
eles não se quebrarão; sua língua trespassará os inimigos de Minha Igreja 
como uma espada de dois gumes, expondo suas heresias; jamais 
titubearão nem conhecerão o medo, porque Eu os proverei com um 
espírito de coragem; o chicote destruidor não os atingirá;” (AVVD-03 de abril 

de 1996) 
 
“não deixarão uma pedra sequer sem revirar; perseguirão os pecadores, 
os oradores arrogantes, os grandes e os orgulhosos, os hipócritas, os 
traidores de Minha Igreja os perseguirão com Minha Cruz em uma das 
mãos e o rosário na outra; e Nós ficaremos a seu lado; destruirão as 
heresias e construirão a fidelidade e a verdade em seu lugar; serão o 
antídoto do veneno porque brotarão, como botões, do Coração Real de 
Maria;5” (AVVD-03 de abril de 1996) 
[5] Jesus quer dizer que Maria os formará. 

 
“...difundi Nossas Mensagens, elas salvam...” (AVVD-maio de 1996) 
 
“Minha Mãe e Eu suscitamos discípulos que se tornam para Nós amigos 
pessoais e íntimos, a fim de que permaneçam como luzes num 
lampadário e brilhem nestes dias de provação;” (AVVD-20 de setembro de 1996) 
 
“serão sustentados pelo Meu Espírito Santo, que será seu poder interior;” 
(AVVD-20 de setembro de 1996) 
 
“fala e sê Meu Eco e não digas nada mais além do que aprendestes;” 
(AVVD-27 de setembro de 1996) 
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“...não te surpreendas quando esses poderes do inferno juntam forças 
para tentar impedir-te de exercer teu ministério profético; esses ataques 
virão ao teu encontro, tão logo eles percebam que estás a caminho para 
os atrapalhar e erradicar muitos deles;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“formei-te também para ajudares a reconstruir as ruínas de Meu Santuário 
e para plantares neste deserto...” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“com Minha Cruz em uma das mãos e o terço na outra despedaçarás as 
heresias e construirás a Verdade e a Fidelidade em seu lugar;” (AVVD-22 de 

outubro de 1996) 
 
“portanto vai em Meu Nome, vai adiante e proclama Minhas Mensagens 
que são um bálsamo curativo para a humanidade;” (AVVD-27 de novembro de 

1996) 
 
“há milhares lá fora, no deserto, que estão nus e famintos, e, embora eles 
se vejam cobertos com ricas vestes, na realidade estão nus, famintos e 
lamentáveis de se olhar; embora estejam famintos por falta de Minha 
Palavra, eles acreditam estar em festa; ... eis por que te envio, em Meu 
Nome, para lhes dizer que o Senhor lhes preparou um banquete...” (AVVD-

27 de novembro de 1996) 
 
“fala em Meu Nome e não tenhas medo; põe tua confiança em Mim;” 
(AVVD-12 de dezembro de 1996) 
 
“Eu seduzirei muitos corações para se tornarem vasos sagrados, 
portadores de Minhas Palavras;” (AVVD-20 de dezembro de 1996) 
 
“permite à Minha Voz ser ouvida, a fim de que Eu santifique Meu Povo 
por meio da Instrução;” (AVVD-13 de janeiro de 1997) 
 
“qualquer um que defenda fielmente a Igreja e testemunhe é, para Nós, 
como tocha viva, porque suas palavras fulguram na escuridão do mundo; 
dou-lhes um coração de guerreiro para combaterem o bom combate da 
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fé e da justiça, e, para se juntarem nesta batalha espiritual de vossos 
tempos, Meus Arcanjos Miguel e Rafael que são predominantes na força 
e valorosos Guerreiros da Justiça, observando através de Minha Luz cada 
aspecto do comportamento humano...” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“desde que Meu Pai Me deu a todos vós como um dom para vossa 
redenção, com toda Minha Vontade também,1 Eu, por Minha vez, em 
vossos dias, chamo para o Meu propósito Meus escolhidos e os elevo 
para o Meu Plano Salvífico, transformando-os em cópias de Mim; 
escolhidos, antes de sua criação, com a intenção de se tornarem Minha 
verdadeira imagem e cooperadores de Meu Plano de Amor, Eu os honro 
marcando-os com as mesmas marcas com que fui marcado, para fazê-
los plenamente Meus e para mostrar ao mundo que eles são 
verdadeiramente Meus e que são Minhas sementes...” (AVVD-11 de novembro 

de 1998) 
[1] A Vontade de Jesus era igual à Vontade de Seu Pai. 

 
“por isso, quando são expostos à perseguição, cuspidos e ameaçados, 
quando são incompreendidos, caluniados e atacados, sabei que eles vêm 
de Mim e que são o osso de Meus ossos, a carne de Minha carne; 
marcados com todos esses nobres sinais que Eu recebi para a vossa 
redenção...” (AVVD-11 de novembro de 1998) 
 
“sim, Meus servos são formados por Minhas Palavras...” (AVVD-28 de setembro 

de 2000) 
 
“não te predisse como estabeleceria, através de Minhas Mensagens, Meu 
Reino em cada coração? e que, através de Meu Espírito Santo, Eu 
disciplinaria esses corações para os transformar em apóstolos de vossos 
tempos?” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
 
“já ouvistes a parábola dos talentos?1 não percebestes como Minha Casa2 
está convocando todos vós para enriquecer Sua Casa? não percebestes 
que este é um tempo do ajuste de contas e de provar vossa fidelidade? 
tenho conferido a todos graças santificantes durante esses anos de unção; 
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os pobres receberam tanto quanto os ricos; não privei ninguém; mas o 
Mestre da Casa agora vos pede para vir adiante e provar-Lhe vossa 
fidelidade, para que Ele vos possa dizer: muito bem, alma boa e fiel, 
mostraste que podes ser fiel na pequenas coisas, por isso, Eu te confiarei 
coisas maiores; vem participar da felicidade de teu Mestre!” não 
desapontes teu Mestre e não O obrigues a dizer-te: o que fizeste por Mim? 
não vi nenhuma boa obra de tua parte;” (AVVD-05 de maio de 2001) 
[1] Mt 25, 14-30.  
[2] Ao mesmo tempo ouvi: não percebeste como o Mestre da Casa... 

 
“- 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) 
 
“independentemente do que sois e de quem sois, Eu quero vosso bem-
estar; eis porque dirijo Minhas palavras aos simples que poderiam, 
através do ofício profético que neles instalei, ir até vós para depositar este 
nobre tesouro aos vossos pés; ainda mais, Eu os renovei com o Espírito 
Santo a fim de que aquilo que tiverem de dizer, seja instruindo-vos ou 
corrigindo erros, eles o façam com plena autoridade; Eu pedi a essas 
queridas almas para desistirem de tudo que não as conduzisse a Mim, e 
terem apenas uma única ambição: o bem-estar de Minha Igreja, e a 
estarem dispostas a combater todos os males provocados contra Meu 
Corpo Místico; sim, claro que eles serão perseguidos por suas ações, e 
sua existência será considerada pelos mortos como uma ameaça; mas Eu 
as ungi; e se a alguns elas parecem insignificantes a seus olhos, a Meus 
Olhos Eu as estimo mais que todas as joias reunidas com todas as 
realezas, assim como os tesouros imperiais; elas são a Meus Olhos 
amorosas e nobres, uma vez que fui Eu Quem as educou; ungidas com 
o óleo de Minhas Cortes elas atrairão grandes multidões para reabastecer 
Meu Corpo Místico, a Igreja, que caiu em ruínas pela negligência dos 
pastores;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
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“evangeliza e fala, dize as palavras que te dei; embeleza Minha Igreja e 
enche os corações e a mente de Meus filhos com tudo o que Eu Sou;” 
(AVVD-10 de dezembro de 2001) 
 
“- deixa-Me crescer em ti, para que quando teus amigos te olharem eles 
Me vejam ao invés de ti, tornando-se assim, a verdadeira razão pela qual 
te amam;” (AVVD-18 de janeiro de 2002) 
 
“- que tua língua esteja pronta como a caneta de um escriba ocupado, e 
jamais te canses de testemunhar, mesmo no meio das chamas;” (AVVD-18 

de janeiro de 2002) 
 
“...proclamar Meu Nome, dá-Me louvor e glória; ...os mortos não podem 
louvar-Me;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“e tu, que és portadora de Minha semente, canta enquanto semeias, 
...não olhes para trás;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“como já disse antes, vai, tu que amamentaste em Minhas Riquezas 
reais, e continua anunciando o Reino à todas as nações e que Eu sou 
vosso Salvador, em Quem habita toda glória, que Eu sou vosso Redentor 
e ninguém mais; vai e proclama às cinzas e transforma-as em ouro, para 
que encontrem sua liberdade em Mim, Que sou a Luz; vai e dize-lhes 
como tu mesma foste pega e engaiolada como uma pomba, mas como 
Eu, em Minha terna misericórdia vim e quebrei2 a gaiola e te dei tua 
liberdade; Eu te libertei do mal e te ungi dando-te a unção de Meu Beijo 
em tua fronte, selando-te como Minha... vai, conforta e consola Meu 
povo, em Meu Nome, embeleza Meus jardins dando--lhes o verdadeiro 
Conhecimento da salvação; adorna o coração de Meus santuários;3” (AVVD-

06 de janeiro de 2003) 
[2] Numa Mensagem dada bem no início, em 23 de abril de 1987. 
[3] Nosso Senhor refere-Se às almas. 

 
“Eu sou também teu Libertador, ...e te fiz florescer assim como a outros, 
através destas Odes, tal como as rosas que crescem às margens de um 
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curso d’água e, como dizem as Escrituras: “Como o incenso exalai um 
bom odor, florescei como o lírio, dai vosso perfume, entoai um cântico, 
bendizei ao Senhor por todas as suas obras. Dai glória ao seu Nome.”4 
isso é o que tens como tarefa; não tenhas medo de fazer todas essas 
coisas em Meu Nome, pois Eu estou unido a ti; o Amor está contigo e a 
teu lado, em todos os momentos de tua vida;” (AVVD-06 de janeiro de 2003) 
[4] Eclo 39, 14-15. 

 
“...entra em parceria Comigo, para irmos juntos às regiões subterrâneas, 
àqueles que descem ao abismo, e os libertarmos a fim de que, por sua 
vez, eles Me conheçam, a Mim, seu Deus;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“- benditos os que se tornam a chama da Chama e entram no Fogo 
inacessível, tornando-se um com Ele, sem, no entanto, serem 
consumidos; que ardentes anseios inflamarão essas almas, que desejam 
incendiar toda a Terra com Instruções e Minha Lei de Amor!” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 

 

44.  FACE DE DEUS 

 
“e ao revelar-te Minha Face, Eu A revelei a milhões de outros;” (AVVD-02 de 

março de 1993) 
 
“...teu Pai te fala para que, por tua vez, repitas Minhas Palavras a todas 
as nações, revelando Minha Santa Face, revelando todos os segredos que 
tenho sussurrado em teu ouvido; estou revelando ao mundo Minha 
Misericórdia e Meu Amor;” (AVVD-10 de maio de 1993) 
 
“...e como o sol que se levanta sobre o mar, Minha Santa Face será 
revelada, de vez em quando, por meio de ti e em ti,3...” (AVVD-30 de setembro 

de 1993) 
[3] Muitas vezes, Jesus e nossa Bendita Mãe fazem com que eu desapareça e Sua Imagem apareça 
para as pessoas. 
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“permanece em Mim, porque Meus filhos Me veem em ti e através de ti;” 
(AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“Meu Santo Semblante brilhará em ti1 como uma bênção, confirmando 
que Eu Sou é o verdadeiro e único Autor de “A Verdadeira Vida em Deus” 
e que tu és Meu dom para a humanidade;” (AVVD-07 de dezembro de 1993) 
 
“...para provar Meu fiel Amor, darei à tua sociedade lembranças de Meu 
Santo Semblante...” (AVVD-15 de junho de 1994) 
 
“uma vez que Me permitiste apagar-te, Minha maravilha realiza-se; este 
é Meu dom a ti; ele é precioso e não o mereceste, mas agradou ao Pai 
conceder-te, pois nele está Seu Selo;” (AVVD-15 de junho de 1994) 
 
“quanto mais eles te perseguirem, tanto mais Eu te encorajarei e a Meu 
povo, mostrando-Me a eles em teu lugar;” (AVVD-04 de julho de 1994) 
 
“...é um dom do Altíssimo para te encorajar e, ao mesmo tempo, um selo 
de Minha Mensagem;” (AVVD-04 de julho de 1994) 
 
“...considerai vosso privilégio, vós que Me vistes e alegrai-vos!” (AVVD-04 de 

julho de 1994) 
 
“...para te encorajar, Eu lhes revelarei de vez em quando Meu Santo 
Semblante; e em ti também revelarei à tua sociedade, teu corpo glorioso; 
esses dons são oferecidos por Meu Pai, que te ama por Me amares; 
mostrarei à tua sociedade o brilho de teu corpo glorioso,1 aquele que é 
imperecível...” (AVVD-13 de outubro de 1994) 
[1] Muitas pessoas, em diferentes países, testemunharam isso. Elas viram meu rosto muito brilhante, 
como porcelana, como se uma luz saísse de dentro, e como se eu fosse uma jovem. 

 
“...para exaltar Meu Nome, Eu aparecerei frequentemente em teu lugar 
como uma lembrança de Minhas Maravilhas e da realidade de Minha 
Presença; Eu Me revelarei em ti para mostrar a todos como Eu estou 
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em ti e tu estás em Mim, a fim de que eles acreditem que, através de 
tuas palavras, Eu Sou; o Amor com o qual o Pai Me ama está em ti, ...eis 
porque Eu estou em ti; ...esse tesouro inesgotável vale mais que todos os 
tesouros do mundo juntos;” (AVVD-13 de outubro de 1994) 
 
“concederei Meus prodígios na medida que receberes de teus opressores; 
Meu Filho aparecerá em teu lugar, revelando-Se à tua sociedade; pode 
alguém dizer que Eu os privo de sinais?” (AVVD-18 de outubro de 1994) 
 
“Eu sou o Autor de A Verdadeira Vida em Deus e Eu o provarei aparecendo 
em teu lugar; este é o dom de Meu Pai para ti e para os outros;” (AVVD-20 

de outubro de 1994) 
 
“...teus opressores organizarem reuniões contra ti, Eu estarei contigo; se 
falsificarem Minha Mensagem, caluniando-te por causa de Meu Nome, 
Eu revelarei, mais e mais, a Santa Face de Meu Filho na tua,2 para 
tua sociedade, como predisse; ... não serás esmagada, porque és 
preciosa aos Meus Olhos;” (AVVD-07 de dezembro de 1994) 
[2] Fenômeno que acontece quando Deus quer. Acontece, até mesmo, em videoteipes. 

 
“e o pobre ouvirá algo jamais dito e verá Minha Santa Face em ti, e 
aqueles que nunca Me conheceram irão aproximar-se de Mim, e aqueles 
cujos olhos estavam velados verão toda Minha glória...” (AVVD-27 de dezembro 

de 1994) 
 
“e muitos Me verão em ti;2 uma vez que te revesti com Meu Nome, para 
que te tornes verdadeiramente Minha companheira;” (AVVD-28 de janeiro de 

1997) 
[2] A Santa Face de Cristo aparecendo em lugar de meu rosto. 

 
“nós somos um para o outro e tão completos na união e enlaçados, que 
um número de almas viram-Me em ti e tu em Mim;3 deixa que Me delicie 
e Me contemple em ti; gosto imensamente destes momentos em que Me 
contemplo; ...chama a isso, se quiseres, de a loucura de Deus, 
enamorado de Sua criação à loucura;4 vês? por isso, acalma teu coração 
e compreende esses momentos de privação;” (AVVD-21 de abril de 1998) 



244 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

[3] No incidente de Madrid, muitas pessoas de diferentes nações viram a Face de Nosso Senhor em 
meu rosto; pela segunda vez, Jesus permitiu Sua face Se parecer com a minha. Em Madrid um homem 
olhou para um grande pôster da Face de Jesus e perguntou aos organizadores por que estavam 
colocando um grande pôster de uma mulher loura. A primeira vez em que isso aconteceu foi na Grécia, 
em Rodes. O grupo de oração de A Verdadeira Vida em Deus ia a um hospital de caridade para 
evangelizar e consolar os enfermos, sempre acompanhado de um sacerdote do hospital. Um dia eles 
decidiram distribuir a imagem de Jesus impressa em um pequeno cartão postal. Foi escolhida uma 
famosa imagem de Jesus conhecida por derramar lágrimas, que está num mosteiro na ilha de Patmos. 
O padre, ao vê-la, ficou bastante aborrecido, mandou recolher todos os postais e, furioso, perguntou: 
Por que estais distribuindo o retrato de Vassula? Surpreendidas, as moças perguntaram-lhe: que retrato? 
Ele lhes mostrou a imagem de Jesus, ao que elas responderam: É Jesus! Veja Sua barba! E o padre 
permaneceu calado... 
[4] Neste momento, Nosso Senhor mostrou-me uma outra expressão frequentemente mencionada nas 
Escrituras: o amor ciumento de Deus. 

 
“lembra-te de que te envolvi com Meu cuidado especial; não ouviste os 
testemunhos daqueles2 a quem dei a graça de ver Meu Rosto no teu, 
revigorando-os com Minha aparição? portanto não subestimes Meu divino 
Poder; continuarei a mostrar-Me em ti, enfeitando-te com Meu 
Semblante, pois isso agrada a Meu Pai;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
[2] Muitas pessoas, em diferentes nações, testemunharam a Santa Face de Cristo aparecer em meu 
rosto. 

 

45.  FALSOS PROFETAS 

 
“Satanás enviou muitos falsos mestres, falsos profetas que hoje se 
apresentam como filósofos, ensinando dogmas que não vêm de Mim, 
vosso Senhor, e Meus filhos, cegos por sua ignorância, caem nessas 
ciladas armadas por Satanás; desejo que esses trechos de Timóteo sejam 
lidos em público, como um aviso: Timóteo 4, 1-16 e 6, 20-21 e Timóteo 
2, 14-26; essas profecias foram especialmente proferidas para os vossos 
tempos; depois, 2Timóteo 3, 1-17, essa passagem prediz o estado de 
vossa era, tal como ela se encontra agora; pois estes são os últimos dias 
antes do fim dos Tempos;” (AVVD-02 de junho de 1988) 
 
“ficai alerta, porque quanto mais multiplico Meus porta-vozes, tanto mais 
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Satanás multiplicará os falsos profetas para confundir todos vós;” (AVVD-08 

de junho de 1990) 
 
“rezai, Meus bem-amados, para discernirdes um do outro; rezai para não 
serdes enganados;” (AVVD-08 de junho de 1990) 
 
“quero também avisar-vos de que, entre as boas sementes que foram 
semeadas e que crescem para produzir uma boa colheita, Meu inimigo 
jamais perdeu seu tempo, ele também enviou seus falsos profetas para 
semear suas sementes entre as Minhas boas sementes; deixai-as crescer 
até o tempo de Minha Colheita;” (AVVD-08 de junho de 1990) 
 
“não tenteis arrancar uma da outra, a fim de que não arranqueis também 
Minha colheita; deixai-as ambas crescer juntas até a colheita; e, no tempo 
da colheita, Eu direi para os ceifadores: “arrancai primeiro o joio e atai-o 
em feixes para ser queimado; quanto ao trigo recolhei-o em Meu celeiro”; 
permanecei vigilantes e sereis sempre capazes de reconhecer e saber a 
diferença; sede prudentes e pedi-Me para vos conduzir...” (AVVD-08 de junho 

de 1990) 
 
“ouvi-Me, em verdade vos digo que virá um tempo de aflição como nunca 
antes; a Terra já vê a aurora desse tempo; permanecei firmes e não vos 
deixeis enganar;” (AVVD-02 de julho de 1992) 
 
“avisei-vos de que, nesses tempos, surgirão muitos falsos profetas para 
destruir as Obras do Mestre com mentiras; os ouvidos daqueles que 
ouvem deverão estar alerta, o coração dos precipitados será enganado 
(muitos tentarão enganar-te... lembrai-vos de que surgirão muitos falsos 
profetas, e de que alguns realizarão grandes sinais e impressionarão até 
mesmo os eleitos; sobre isso novamente Eu vos avisei;” (AVVD-02 de julho de 

1992) 
 
“lembro-vos de que deveis ter cuidado com os falsos mestres e os falsos 
profetas, que induzem vossa alma à desolação e a má interpretação dos 
evangelhos, dizendo-vos que o Espírito Santo não está convosco para vos 
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recordar vossos fundamentos, nem de onde viestes; eles já fizeram uma 
desolação de vossa alma e cavaram um abismo entre vós e Eu, vosso 
Pai; não deixeis que eles expandam essa desolação em vossa alma e vos 
desencaminhem, levando-vos a acreditar que Eu vos deixei órfãos;” (AVVD-

13 de dezembro de 1992) 
 
“esses falsos profetas fizeram de Meu Filho, Jesus, um mentiroso, e dos 
evangelhos um címbalo ressoando o vazio do vazio;” (AVVD-13 de dezembro de 

1992) 
 
“portanto, tende cuidado com esses falsos mestres, que vos dizem que 
Meu Espírito Santo não pode descer para realizar milagres e maravilhas 
em vós;” (AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
“tende cuidado com aqueles que guardam a aparência exterior da religião, 
mas que rejeitam Seu poder interior, o poder interior que é Meu Espírito 
Santo;” (AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
“não acredites naqueles que profetizam dizendo: tudo agora está bem; a 
paz já desabrocha no meio de vós; Eu não enviei esses profetas...” (AVVD-

13 de abril de 1994) 
 
“a palavra de Meus profetas, vinda de Minha boca, queima como fogo e 
nenhum hipócrita a aprecia;” (AVVD-13 de abril de 1994) 
 
“mas foi dito que assim como houve em vossa história passada falsos 
profetas entre vós, também tereis falsos mestres, que insinuarão seus 
próprios pontos de vista desordenados e renegarão a divindade de Meu 
Filho, Jesus Cristo;” (AVVD-30 de maio de 1994) 
 
“acautelai-vos com o Enganador; o Enganador trará uma doutrina 
diferente e distorcerá Minha Palavra e a Tradição que vos passei;” (AVVD-

30 de maio de 1994) 
 
“portanto não fiqueis admirados quando, nestes últimos dias, os homens 
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são arrogantes e atraiçoam-se uns aos outros; não vos admireis pela 
multidão de falsos profetas que surgem, pela propagação de erros e pela 
distorção que esses falsos mestres fazem das Escrituras...” (AVVD-08 de 

fevereiro de 1995) 
 
“não, não fiques admirada, ...com homens que de vez em quando 
zombam quando ainda dizes: eu creio em Meu Pai no Céu; eu creio em 
um só Deus, Pai de todos; eu creio na gloriosa Presença viva de Seu Filho 
Bem-Amado na Eucaristia; eu creio em Jesus Cristo, concebido pelo 
Espírito Santo, nascido da Virgem Maria; não, ...eles não acreditam na 
Ressurreição de Meu Filho nem na Sua Divindade...” (AVVD-08 de fevereiro de 

1995) 
 
“...Minhas Palavras trazem paz, amor e esperança ao coração;” (AVVD-07 

de agosto de 2002) 
 
“Eu conduzo à reconciliação através do arrependimento; quem causa 
estragos no coração dos outros não vem de Mim; com isso digo que 
aqueles que declaram ter profecias que prenunciam apenas flagelos e 
desastres, não vêm de Mim; mas aquele que profetiza Meus avisos, paz 
e arrependimento, e cuja palavra se torna realidade, deve ser reconhecido 
como verdadeiramente enviado por Mim;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“sim, com efeito, aquele que profetiza encorajamento, consolo e melhora 
a comunidade, saiba que é verdadeiramente enviado por Mim; tenho-vos 
avisado para não aceitardes ninguém simplesmente por suas palavras, 
ou acreditardes em alguém que diga ter palavras vindas de Mim, mesmo 
que realize milagres e prodígios, tais como ressuscitar alguém dentre os 
mortos; mas, prestai ouvido àqueles que não suscitam discussões que 
contradizem os mistérios de fé, pois a graça do Espírito Santo dada aos 
Meus escolhidos cumulará de alegria aqueles que os ouvirem;” (AVVD-07 de 

agosto de 2002) 
 
“suas palavras elevarão sua alma, trazendo-lhes para perto de Meus 
Anjos e Santos; suas palavras que, na realidade, são Minhas Palavras, 
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vos transformarão em Catedrais; Minhas Palavras não só têm 
autoridade e poder mas elas queimam colocando em chamas vossa alma 
e iluminando, ao mesmo tempo, vosso espírito;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“acima de tudo, as realidades divinas reveladas a vós, por Minhas almas 
escolhidas, serão expressas à base das Escrituras e da Tradição e nada 
mais; como sabereis que sou Eu que falo? sabereis pelo Conhecimento 
sadio que obtiverdes;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 

 

46.  FALSAS RELIGIÕES 

“reza por teus irmãos e irmãs, que seguem uma falsa religião,2 uma falsa 
imagem Minha;” (AVVD-19 de abril de 1992) 
[2] Seitas como Testemunhas de Jeová, Nova Era, Moon, etc. 

 
“o demônio caiu sobre tua geração, com raiva; essas seitas foram 
profetizadas na Escritura; ...essas falsas religiões espalharam-se em 
Minha Igreja3 como câncer no corpo; ... Satanás tenta enganar, se 
possível, o mundo inteiro, até mesmo os eleitos;” (AVVD-19 de abril de 1992) 
[3] Todos nós somos a Igreja do Senhor. 

 
“Eu ofereci Minha Paz, mas o mundo recusou Minha Paz; o mundo, ao 
invés, trocou Minha Glória por uma Mentira...” (AVVD-19 de abril de 1992) 
 
“o mundo trocou Minha Divindade por uma imitação sem valor: um 
homem mortal; abandonou a Verdade Divina por uma Mentira;” (AVVD-19 

de abril de 1992) 
 
“mas, foi dito4 que, no fim dos Tempos, Satanás se porá em atividade 
com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos5...” (AVVD-

19 de abril de 1992) 
[4] 2Ts 2, 9-12. 
[5] Satanás, macaqueando Deus, pode criar até mesmo estigmas, como ele os deu a uma pessoas da 
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seita Nova Era. 

 
“o Rebelde é, realmente, o Inimigo de Minha Igreja, o Anticristo, o homem 
que nega a Santíssima Trindade; não leste: “Quem é o mentiroso senão 
o que nega que Jesus é o Cristo, eis o Anticristo, o que nega o Pai e o 
Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que 
confessa o Filho também possui o Pai.”8” (AVVD-19 de abril de 1992) 
[8] 1Jo 2, 22-23. 

 

47.  FALSAS RELIGIÕES – Exercícios bioenergéticos – cristais, etc... 

“as pessoas, em vossos dias, estão à busca de falsos deuses,4 seguindo 
todas as espécies de sistemas pagãos,5 para obter o conhecimento e o 
poder, pensam eles;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
[4] Religiões.  
[5] Como exercícios bioenergéticos... 

 
“então, o mundo é sempre tão encantador pela beleza dos cristais, pela 
beleza das folhas, elementos que eles põem acima de Minha Onipotência, 
uma vez que fazem seus pedidos a esses poderes de cura, ao 
invés de pedirem ao generoso e curativo poder de Meu Espírito Santo; se 
eles estão impressionados por sua forma,6 que eles deduzam delas, quão 
mais poderoso é Aquele que formou os cristais, as folhas e similares, o 
Autor de tudo! mesmo que estejam,7 na realidade, em busca de Minha 
Presença e em sua ansiedade tenham-se tornado presas do Enganador e 
tenham-se extraviado, mesmo assim, eles não estão sem pecado e são 
culpados de sua inadequação;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
[6] Os cristais.  
[7] As pessoas. 

 
“se eles são capazes de investigar as energias e seus conteúdos, o mundo 
e o cosmos, como podem ser tão lentos em encontrar o Autor e o Mestre 
de tudo? mas, de novo, Satanás engana o mundo, com a mesma mentira 
com que enganou Eva... que também podem ser Deus,8 que são 
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autossuficientes e não precisam de Mim...” (AVVD-01 de junho de 2002) 
[8] 2Ts 2, 4; Ez 28, 2. 

 

48.  FALSO PROFETA 

 
“...foi predito que nesses vossos dias, Minha Igreja seria traída, por um 
dos que eram Meu, tal como Judas, e Sua apostasia viria de dentro dela; 
Eu seria traído por aqueles que partilhavam Minhas Refeições, que 
tinham laços Comigo, que beberam e comeram Comigo;” (AVVD-05 – 29 de 

agosto de 1990) 
 
“mas, muito em breve, agora, tudo o que está encoberto será descoberto 
e o que Eu disse em parábolas e em metáforas será esclarecido; 
desvendarei Meus provérbios e parábolas aos pobres; ...eis porque 
escrevi tudo, para que, depois do exame destas Mensagens, vós 
compreendereis a marca de autenticidade em cada letra e que essas são 
Minhas Próprias Palavras dadas a todos vós por Minha Graça; Eu 
vim para avivar esta bruxuleante chama de amor, antes que o falso 

Profeta a apague completamente... (Jesus soluçou.) Eu choro, é 

verdade;” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
 
“ele está alojado em Minha Casa e, ao invés de fazer-Me ofertas 
perfumadas e sacrifícios, ele as está substituindo por toda espécie de 
formas do mal que lhe são oferecidas pelo maligno; impureza, 
promiscuidade, injustiça, desobediência à Minha Lei, libertinagem e 
bebedeira com o sangue de Meus profetas, os Meus Próprios...” (AVVD-05 

– 29 de agosto de 1990) 
 
“os pecados do Rebelde alcançaram o Céu e despertaram toda Minha 
Justiça, seguida de uma Tristeza Infinita em Minha Alma, por ter de 
condená-lo e a seu bando inteiro;” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
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“Meu Pai os criou com alegria e grande Amor, e Eu os amei e Me 
sacrifiquei para redimir, não apenas os justos, mas também os injustos; 
entreguei Minha Vida por eles, mas ele e seu clã, ao contrário, voltaram-
se contra Mim e com plena consciência do naufrágio de sua fé...” (AVVD-

05 – 29 de agosto de 1990) 
 
“seu objetivo é distorcer as Escrituras, desde o início até o fim, e fazer de 
Minha Palavra, Verdades, Sabedoria e a linguagem de Minha Cruz um 
címbalo ressoando, uma teoria racional, uma teoria de filósofo, 
macaqueando a Sabedoria e, com esses ensinamentos vazios, alimentar 
uma multidão e conduzi-los à sua morte;” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
 
“...ele macaqueia a Boa Nova, ele macaqueia Minha Ressurreição e 
Minha Divindade inteira;” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
 

“os comerciantes que negociaram convosco e vos supriram com a melhor 
qualidade de mercadoria serão afundados, e todo o povo ficará 
horrorizado com sua sorte;” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
 
“...lê Ezequiel 28; ... tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, 
de uma beleza perfeita; estavas no Éden, jardim de Deus, no Coração de 
Meu Santuário, mas em virtude do teu comércio intenso te encheste de 
violência e caíste em pecado; perverteste a tua sabedoria por causa do 
teu esplendor; em virtude da tua grande iniquidade, por causa da 
desonestidade do teu comércio, profanaste Meu Santuário;” (AVVD-05 – 29 

de agosto de 1990) 
 
“pois, quanto mais ouvirdes os passos do falso profeta e de seu clã na 
superfície desta Terra, tanto mais ouvireis Meus Próprios Passos para 
apagar, com Meu Sangue, os vestígios do veneno que eles deixam no seu 
caminho como isca para vós;” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“esse Rebelde e seu clã prosperam agora; disfarçado em vestes de Sumo 
Sacerdote, disfarçado como cordeiro, disfarçado como a Verdade, para 
enganar muitos e conduzi-los todos à sua própria morte;” (AVVD-12 de setembro 

de 1990) 
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“Eu não falo em parábolas, agora, mas em palavras diretas; os Tempos 
chegaram; esses Tempos preditos nas Escrituras, quando Meus inimigos 
conferirão um título que não Me pertence e que não é Meu: um falso 
Cristo, uma imagem sem vida, um falso deus; um ídolo, sutilmente 
escondido sob um falso ecumenismo: a Lâmina da Lança, que se 
encontra no fundo de Meu Sagrado Coração e que causa tanto 
sangramento...” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“...eles vos forçarão a comer seu alimento contaminado: uma porção de 
Racionalismo um dia, e uma porção de Naturalismo no outro dia, e assim 
por diante; macaqueando a Verdade, Minha Palavra, a Sabedoria e a 
linguagem de Minha Cruz; mas fogo virá sobre eles, do Céu, e os 
consumirá e a seu clã; isso é certo e se realizará;” (AVVD-12 de setembro de 

1990) 
“Eu vos digo todas essas coisas, bem-amados, para advertir-vos sobre 
esses falsos mestres e doutrinas humanas...” (AVVD-12 de setembro de 1990) 

 

49.  FALSOS PASTORES 

““era uma vez um semeador que preparou um campo enorme; ele 
escolheu os mais finos grãos para semear e produzir o melhor trigo! então, 
quando a colheita ficou pronta para ser ceifada, e que rica colheita ela 
era, seu inimigo enviou um bando de corvos para voar sobre seu campo; 
campo esse trabalhado e preparado com tanto amor e sacrifício, uma 
colheita pronta e rica, capaz de alimentar o país inteiro, não deixando 
ninguém faminto; mas esses corvos que foram enviados por seu inimigo, 
começaram a bicar a colheita, aqui e acolá, devorando-a e devastando-a 
o mais possível; se não fosse o semeador ter visto tudo isso e enviado 
seus servos para afugentar aqueles corvos, eles teriam devastado a 
colheita inteira;”” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“o semeador sou Eu, o Senhor, a colheita é Minha Palavra,3 o inimigo é 
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Satanás; os corvos são as almas influenciadas por Satanás que, durante 
muitos anos e ainda agora, destroem elementos importantes de Minhas 
Palavras;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“Meus opressores agora pensam que têm vantagem, e os vendilhões 
acreditam que continuarão a negociar em Meu Santuário, mas Eu lhes 
digo: “vós que corrompestes vossa sabedoria comercializando Minha 
Imagem por uma imagem sem vida, um falso deus, um ídolo, vós que 
lutais para erigir esta abominação da desolação e abolir Meu Sacrifício 
Perpétuo, bebereis o cálice de vinho cheio de Minha Justiça;”” (AVVD-22 de 

outubro  de 1988) 
 
“a figura pintada grosseiramente com cores variadas, essa figura que os 
vendilhões tentam fazer-vos reverenciar e seguir, não sou Eu; ela é uma 
invenção da habilidade humana pervertida para degradar o conceito de 
Minha Santidade e de Minha Divindade, é um falso ecumenismo, é uma 
provocação a tudo que é santo;” (AVVD-22 de outubro  de 1988) 
 
“Eu sofro por causa dos pecados desses vendilhões; rezai por esses 
padres que se tornaram vendilhões, seu pecado é mais grave; rezai para 
que Eu possa colocar neles Meu Espírito da Verdade, e fazê-los guardar 
Minhas Leis e sinceramente respeitar Minha Divindade;” (AVVD-22 de outubro  

de 1988) 
 
“bem-amados, vós, a quem marquei como Meus em vossas frontes, não 
permiti a esses vendilhões compelir-vos a seguir essa falsa imagem; 
permanecei em guarda;” (AVVD-22 de outubro  de 1988) 
 
“digo-vos tudo isso antes, porque quero que tenhais confiança em Mim, 
vosso Deus, quando os tempos da grande tribulação estiverem sobre vós;” 
(AVVD-22 de outubro  de 1988) 
 
“a hora de Meu Grande Regresso já está próxima, e ai desses vendilhões 
que lutam para erigir sua desoladora abominação em Meu Santuário e 
abolir Meu Sacrifício Perpétuo, forçando-vos a comer sua comida 
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contaminada! Ai desses vendilhões, que conspiram para arruinar Minha 
Palavra, racionalizando-a! ai dos blasfemadores que blasfemam dez vezes 
Meu Santo Nome! ai dos seguidores da Besta que esculpem imagens1 
blasfemando contra Meus sete Espíritos! sua cidadela se transformará 
num monte de poeira pelo Sopro de Minha Boca!” (AVVD-22 de outubro  de 1988) 
[1] Falso Cristo, falsos ensinamentos, ensinamentos racionalistas e naturalistas. 

 
“Minha justiça atingirá seu auge com esses vendilhões,4 pois, de fato, 
eles são os vendilhões que apostataram Minha Igreja, eles trocaram a 
Verdade por uma Mentira;” (AVVD-02 de março  de 1993) 
[4] Vendilhões: nesse contexto, meus acusadores canadenses. Vendilhões: perseguidores do Espírito 
Santo. Vendilhões: sentido simbólico: “os chacais” trabalhando à noite; Vendilhões: pode representar 
a segunda besta do Apocalipse 13, significando a maçonaria eclesiástica; Vendilhões: o espírito 
racionalista, apóstata e árido; Vendilhões: termo bíblico para uma pessoa que trocou a Verdade por 
uma Mentira. Significa também: o espírito de rebelião, os falsos mestres e falsos profetas de hoje, sobre 
os quais Jesus nos avisou que viriam nos últimos dias. – São Paulo disse: “Desses dons não falamos 
segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, 
exprimindo realidades espirituais em termos espirituais.” (1Cor 2, 13) 

 
“tenho visto horrores em Meu Santuário...” (AVVD-02 de março  de 1993) 
 
“se alguém aparecer em vosso caminho, trazendo-vos uma doutrina 
diferente da que Eu Próprio instituí, não o escuteis; essas pessoas vêm 
do Enganador;” (AVVD-17 de março  de 1993) 
 
“assentei Minha fundação sobre Pedro, a rocha... e as portas do inferno 
não prevalecerão contra ela...” (AVVD-17 de março  de 1993) 
 
“não deixeis que ninguém vos engane; resisti às táticas do demônio, pois, 
hoje, Meus padres terão de conquistar o mal com a força que recebestes 
de Mim, que sou a Verdade;” (AVVD-17 de março  de 1993) 
 
“estareis numa guerra espiritual, como nunca antes, com um exército que 
se origina dos poderes das Trevas;” (AVVD-17 de março  de 1993) 
 
“estou tomado pela dor; o Coração de Vosso Salvador está tão dilacerado 
que está irreconhecível;” (AVVD-19 de março  de 1993) 
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“quando Eu voltar, quanta fé ainda restará? quando Eu vier, Meus amigos, 
Eu vos encontrarei diferentes daquilo que desejo que sejais? ainda tereis 
a linguagem e as Tradições que vos passei? ou estareis falando como 
filósofos e pregando em uma Torre de Babel? dizei-Me, o que aconteceu 
com o Espírito com o qual vos dotei? vosso fermento é o mesmo dos 
fariseus e dos saduceus? falais da Lei, mas não A trazeis em vosso 
coração;” (AVVD-19 de março  de 1993) 
 
“Minha Lei está viva! homens de pouca fé! mas tornastes Minha Palavra 
nula e vazia por meio do raciocínio de vosso espírito;” (AVVD-19 de março  de 

1993) 
 
“...pois negligenciastes os assuntos mais importantes da Lei: o amor, o 
arrependimento, a misericórdia, a boa fé! quem de vós prega em Meu 
Nome e, verdadeiramente, ama seus inimigos?” (AVVD-19 de março  de 1993) 
 

“...o que fizestes com a Linguagem de Minha Cruz? por quanto tempo 
devo suportar ensinamentos fraudulentos ou essa abominação que 
erigistes em Meu Templo?” (AVVD-19 de março  de 1993) 
 
“Eu, vosso Deus, falo hoje convosco, não fecheis vossa porta em Minha 
Face...” (AVVD-19 de março  de 1993) 
 
“observo do Céu todas as ações e sei que receberei as chagas mais 
impressionantes na casa de Meus melhores amigos; terei de beber o 
Cálice de vossa divisão, de vosso coração irreconciliável e de vossa 
apostasia...” (AVVD-16 de abril  de 1993) 
 
“sinto uma grande tristeza em Meu Coração, pela traição e pela falta de 
fé que cobre, mais e mais, a Igreja; eis as palavras que ouço daqueles 
que compartilham da mesa do Vigário de Meu Filho: “como ele é 
cansativo!”...” (AVVD-20 de abril  de 1993) 
 
“...eles são os Cains dos vossos tempos...” (AVVD-20 de abril  de 1993) 
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“...eles não santificam Meu Nome; não, não O santificam, eles não 
apreciam Meu grande Amor; eles diariamente Me desafiam e Me 
provocam com seus discursos despidos de espiritualidade, eles provocam 
Minha cólera com seus sarcasmos sobre Meus porta-vozes;” (AVVD-20 de 

abril  de 1993) 
 
“...vós vos deveis reunir para rezar por eles antes que chegue Meu Dia...” 
(AVVD-20 de abril  de 1993) 

 

50.  FÉ 

 
“sacia-Me, teu Deus; confiando totalmente em Mim...” (AVVD-29 de maio  de 

1987) 
 
“...honra--Me com tua fé...” (AVVD-12 de novembro de 1987) 
 
“...tem fé em Mim; espera e ama;” (AVVD-12 de janeiro de 1988) 
 
“desejo que useis, em volta de vossas cinturas, o Cinto oferecido por Mim, 
que representará a fé-de-criança, que Me encanta; sim, que esse Cinto 
seja um símbolo; desejo que estejais de pés descalços;” (AVVD-04 de maio de 

1988) 
 
“crede em Meu Infinito Amor e Minha Superabundante Misericórdia, 
crede em Mim;” (AVVD-março de 1989) 
 
“...delicia Minha Alma com tua fé-de-criança;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“suplica por fé, lembra-te de que posso dar-te a fé em sua plenitude; ... 
mesmo que não saibas, tenta; Minha Misericórdia é Grande, ...tem 
confiança...” (AVVD-03 de novembro de 1989) 
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“amo a fé-de-criança;” (AVVD-26 de novembro de 1989) 
 
“é pela fé e através da fé em Mim que te fiz entrar neste estado de graça; 

(O Senhor quer dizer que eu Me dirigi a Ele com Sua graça pela 
fé e através de uma fé-de-criança.)“ (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“hoje, vossa geração não tem fé e recusa-se a acreditar em Mim, e cada 
dia que passa, mais e mais de Meus pastores são tomados pelo mundo 
e pela atração das riquezas;” (AVVD-21 de setembro de 1990) 
 
“...encontrarei fé no Meu Regresso?...” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“- benditos sois vós que não Me vistes e, no entanto, acreditastes;” (AVVD-

02 de agosto de 1991) 

 

51.  FIDELIDADE 

 
“deves manter-te fiel a teu voto, teu voto de fidelidade;” (AVVD-01 de março de 

1988) 
 
“...Minha Fidelidade para contigo é eterna...” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
 
“...honra-Me permanecendo-Me fiel;” (AVVD-04 de fevereiro de 1991) 
 
“despreza tudo que não é santo, tem sede de tudo que é Meu; cultivei 
teu solo para que produzisse uma colheita e, através de tua perseverança 
(não penses que isso vem de ti), Eu trabalhei e labutei em ti; Eu elevei 
tua alma a Mim;” (AVVD-04 de fevereiro de 1991) 
 
“quero que sejas fiel às tuas convicções e sincera Comigo;” (AVVD-14 de 

fevereiro de 1991) 
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“...és livre para escolher; mesmo que venhas a ser infiel...” (AVVD-22 de julho 

de 1992) 
 
“fidelidade é o que Me agrada;” (AVVD-05 de abril de 1993) 
 
“sou conhecido por ser Todo Fiel;” (AVVD-28 de abril de 1993) 
 
“...honra nosso casamento; agora, aprende que posso ser severo tanto 
quanto bondoso;” (AVVD-05 de junho de 1993) 
 
“a coroa da vida será dada aos fiéis; permanece em Mim e alcançarás a 
perfeição e a vida!” (AVVD-30 de setembro de 1993) 
 
“permanece fiel a Mim e honra-Me...” (AVVD-19 de abril de 1994) 
 
“estás ligada pelos votos que tão generosamente fizeste, votos de 
fidelidade a teu Pai; Eu sou Yahweh e estás ligada a Mim por laços de 
amor;” (AVVD-19 de junho de 1994) 
 
“na tua fidelidade, Eu sou Rei porque o que recebo é: honra e louvor; e 
no teu amor, sou glorificado;” (AVVD-20 de outubro de 1994) 
 
“tudo o que te peço é fidelidade; permanece fiel a Mim; não olhes para 
tua esquerda nem para tua direita; Eu te ajudarei;” (AVVD-08 de novembro de 

1995) 
 
“o Rebelde, por onde passa, deixa atrás sua maldição... ele jurou levantar-
vos uns contra os outros; ele jurou, em sua fúria, joeirar todos vós, 
especialmente Minhas almas consagradas e saqueá-las; ele jurou usar 
todos vós como seu joguete; digo-vos: quem não tiver o coração reto 
sucumbirá, mas os retos viverão pela fidelidade;” (AVVD-12 de fevereiro de 1996) 
 
“mas a falta de fidelidade do mundo não vai abolir Minha Fidelidade;” 
(AVVD-23 de setembro de 1996) 
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“jura permanecer fiel a Mim e servir-Me num espírito de piedade e de 
fortaleza;” (AVVD-12 de dezembro de 1996) 
 
“nunca duvides de Minha fidelidade;” (AVVD-13 de janeiro de 1997) 
 
“enquanto alguns de vós não tendes memória de vosso Deus, ...Eu, em 
Minha Fidelidade e na grandeza de Meu Amor, vim a ti para oferecer-te 
Meu Coração;” ;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 
“permanecei sinceros para Comigo e vivereis;” (AVVD-05 de junho de 1997) 
 
“que a essência de Meu Amor corra como um rio ao teu coração, a fim 
de que tuas pequenas infidelidades, que Me fizeram levantar as 
Sobrancelhas, sejam lavadas;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 

 

52.  FLOR 

“...és Minha flor que deixo crescer em Minha Luz;” (AVVD-03 de março de 1987) 
 
“sê como uma flor que necessita de Minha Luz para viver;” (AVVD-08 de março 

de 1987) 
 
“uma flor precisa ser regada e fertilizada para manter sua beleza; Eu sou 
teu Zeloso Guardião;” (AVVD-15 de maio de 1987) 
 
“tu és Minha flor que necessita de Minha Luz; vive sob Minha Luz, não 
desejo ver-te perecer;” (AVVD-23 de maio de 1987) 
 
“...desejo de ti pétalas acetinadas e macias para substituir Meus 
espinhos;” (AVVD-24 de maio de 1987) 
 
“flor, não desvies teu rosto de Minha Luz; mantém diante de Mim , 
floresce!” (AVVD-11 de julho de 1987) 
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“não sabes o que “flor” representa? simboliza fragilidade; é por isso que 
cuido bastante de ti, para que tua fragilidade não te fira;” (AVVD-23 de agosto 

de 1987) 
 
“espalha tua fragrância como foste ensinada; embeleza Meu jardim, 
delicia-Me...” (AVVD-23 de agosto de 1987) 
 
“envolve-Me com coroas de amor;” (AVVD-06 de setembro de 1987) 
 
“flor, permanece aberta para que Meu orvalho de justiça goteje sobre ti; 
sorve de Mim Minhas Virtudes; quero-te perfeita; quero Minha flor 
embelezada, saturada de Minha Perfeição; quero que Minha flor exale 
Minha divina Mirra;” (AVVD-18 de outubro de 1987) 
 
“vem, flor, abre-te; abre-te e deixa-Me derramar em ti Minha seiva que te 
levantará, fortalecendo-te para te tornares capaz de pisar em Meus 
inimigos;” (AVVD-12 de dezembro de 1987) 
 
“toda flor precisa de luz sabendo qual é o efeito que ela provoca em suas 
pétalas;” (AVVD-31 de dezembro de 1987) 
 
“perfuma-Me, flor; alivia-Me com teu amor;” (AVVD-03 de fevereiro de 1988) 
 
“exala um doce perfume como incenso; espalha amplamente tua 
fragrância; bendize-Me por todas Minhas Obras...” (AVVD-20 de junho de 1988) 
 
“sede como flores voltadas para o sol e deixai que Meus Quentes Raios 
revivam vossa santidade, pureza, integridade e amor;” (AVVD-29 de julho de 

1988) 
 
“flor, Eu sou teu Zeloso Guardião, portanto confia em Mim; conservo-te 
sob Minha Luz, alimentando-te com Minha Seiva;” (AVVD-09 de agosto de 1988) 
 
“Eu sou A Raiz que te alimenta, embelezando-te;” (AVVD-26 de agosto de 1988) 
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“Eu sou teu Guardião que jamais tira Seus Olhos de ti, por medo de que 
ventos escorchantes possam queimar-te; cuido de ti constantemente, 
mantendo um olhar vigilante sobre ti; afasto teus inimigos se eles pisam 
em ti; verifico que nada te falte; podo-te quando devo e fertilizo teu solo;” 
(AVVD-12 de setembro de 1988) 
 
“flor, mesmo que Meus inimigos rasguem e arranquem tuas pétalas, Eu 
sempre as substituirei; se eles te amassarem, não tenhas medo, Eu 
derramarei dos céus Meu Orvalho e te reviverei; tens de estar bela, e bela 
Eu te farei e te conservarei;” (AVVD-23 de novembro de 1990) 
 
“trato-te muito delicadamente para que tu, como Minha flor, cresças;” 
(AVVD-22 de dezembro de 1990) 
 
“quero que tua alma seja como um jardim irrigado coberto do Meu 
Orvalho e exalando uma fragrância delicada para que Minha Alma Se 
delicie em ti;” (AVVD-14 de fevereiro de 1991) 

 

53.  GARABANDAL 

 
“escreve esta palavra: Garabandal” (AVVD-04 de setembro de 1987) 
 
“sirvo-Me de ti não apenas para que redijas Minhas Mensagens e desejos, 
mas para que escrevas Minhas bênçãos para Meus filhinhos de 
Garabandal; venho para que Minha Mensagem seja glorificada;” (AVVD-04 

de setembro de 1987) 
 
“não tenhas medo, escreve a palavra Garabandal; Garabandal é a 
sequência de outros sinais; as aparições de Garabandal são autênticas, 
crê em tudo o que não viste; acredita, acredita...” (AVVD-05 de setembro de 1987) 
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“Minha Mãe apareceu às Minhas almas escolhidas; de suas bocas a 
Verdade foi dita, mas muitas de Minhas almas sacerdotais as declararam 
incertas e algumas delas as rejeitaram completamente; Eu Me manifestei 
através de ti para suspender essa dúvida sobre Garabandal;” (AVVD-05 de 

setembro de 1987) 
 
“as aparições de Garabandal são autênticas e Meus filhos realmente 
viram Minha Mãe e ouviram Suas Mensagens;” (AVVD-05 de setembro de 1987) 
 

“Meu Deus, provavelmente muito poucos sabem deste 
acontecimento. 
é verdade, muitos não sabem por causa das dúvidas e temores de Minhas 
almas sacerdotais; duvidando, elas rejeitam Minhas Obras Celestiais, elas 
se esqueceram de que Eu sou Onipotente; endureceram seu coração, 
perderam sua espiritualidade; cegas, elas procuram sem luz e sem 
Sabedoria; todas Minhas Obras Celestiais sempre foram dadas a simples 
crianças e jamais a sábios; Minhas Obras não parecem ortodoxas a seus 
olhos, mas isso acontece porque eles se comparam a Mim; Eu, desde o 
início dos tempos, nunca vos abandonei;1” (AVVD-05 de setembro de 1987) 
[1] Ele fez-me compreender que os sinais dados são para nos lembrar de Sua Presença entre nós, 
encorajando-nos. 

 
“tu te recordas dos fariseus? ...em certo momento, eles Me acusaram de 
pregar contra a Lei de Moisés; que diferença há hoje? fui acusado de 
promiscuidade e de ir contra sua Lei; as acusações atuais e a incerteza 
não estão longe disso; deixa-Me dizer-te: aqueles que confrontam as 
aparições são os que Me ferem; eles são os espinhos em Meu Corpo;” 
(AVVD-05 de setembro de 1987) 
 
“disse-te, há algum tempo,2 que te conduzirei com Força Divina até o 
mais profundo de Meu Corpo Ensanguentado; disse que te apontarei com 
Meu dedo aqueles que Me ferem;” (AVVD-05 de setembro de 1987) 
[2] No dia 11 de junho, Deus repetiu a mesma mensagem. Ele disse que não os pouparia. Naquele 
momento, eu não sabia a quem Ele se referia. 

 
“quero que estas palavras que te darei sejam conhecidas, desejo que 
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sejam difundidas por toda parte: “Eu, o Senhor, abençoo Meus filhos de 
Garabandal;” (AVVD-09 de setembro de 1987) 
 
“Garabandal é a Sequência dos Milagres, entre esses Milagres tenho dado 
outros sinais; ...escreve: Lourdes e depois Fátima; quero que escrevas 
agora Garabandal de São Sebastião;” (AVVD-10 de setembro de 1987) 
 
“as aparições de Garabandal, tanto as Minhas como as de Minha Mãe 
devem ser reconhecidas; ...toda vez que Minha Mãe apareceu às Minhas 
almas escolhidas iluminando-as com Sua graça, Eu estava ao Seu lado, 
mas olho algum podia ver-Me; algumas vezes apareci como criança para 
abençoar aqueles que Me glorificaram; ...Eu desejo que esses lugares de 
aparições sejam mais honrados; Eu desejo que a Santa Sé honre-Me 
abençoando esses lugares Sagrados; ...não Me refiro apenas a Lurdes ou 
a Fátima, mas a Garabandal também; Eu venho para glorificar as 
aparições de Garabandal; desejo ver Minha Santa Sé abençoar aquele 
lugar, retificar tudo o que foi distorcido e erroneamente proclamado por 
Minhas almas sacerdotais que Me ferem, suspender as dúvidas e apagar 
os abusos feitos por aqueles que desafiaram as aparições;” (AVVD-20 de 

setembro de 1987) 
 
“quero que o mundo saiba de Minha Presença, de Minhas Riquezas, de 
Minha Misericórdia e de Minhas Obras Divinas;” (AVVD-20 de setembro de 1987) 
 
“Eu desejo que Minha Santa Sé divulgue, em maior escala, Meus sinais 
concedidos alimentando o mundo; Eu quero Minha terra fértil; não os 
deixe arrancar as poucas flores que ainda restam; Eu quero este deserto 
irrigado, quem regará Meu jardim?” (AVVD-20 de setembro de 1987) 
 
“difunde Minhas palavras, “Eu, o Senhor, abençoo Meus filhos de 
Garabandal;”” (AVVD-21 de setembro de 1987) 
 
“ama-Me; difunde Minhas palavras que são: “Eu, o Senhor, abençoo 
Meus filhos de Garabandal, Eu os amo.”” (AVVD-25 de setembro de 1987) 
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“...difunde Minhas palavras: “Eu, o Senhor, abençoo Meus filhos de 
Garabandal;”” (AVVD-13 de outubro de 1987) 
 
“Eu lhes recordarei da urgência da Mensagem de Garabandal;” (AVVD-01 de 

dezembro de 1987) 
 
“os Espinhos em Minha Cabeça são as almas sacerdotais que detêm a 
chave do conhecimento; não entram nele nem deixam entrar os que o 
desejam! estes são Meus Espinhos! esses espinhos deveriam vir a Mim e 
arrepender-se; suas mãos ainda estão com sangue fresco do passado, 
responsáveis por todos os crimes e  atrocidades; quero que eles se 
arrependam, pois rejeitaram as Mensagens de Minha Mãe em 
Garabandal, não As difundindo como deveria ter sido feito e ignorando 
Sua urgência; Oh!3 que tenho Eu, ...pedras; seus corações estão 
petrificados; aceitai a Verdade! abri vossos corações! Garabandal é a 
sequência de Fátima! Não repitais vossos erros!... – Pedro!3” (AVVD-01 de 

dezembro de 1987) 
[3] Deus, indescritivelmente, entristecido lamentou-Se... 

 
“a Mensagem de Garabandal é autêntica e deveria ser difundida e 
honrada; santificai Garabandal;” (AVVD-02 de dezembro de 1987) 
 
“vós repetis vossos erros de Fátima;” (AVVD-02 de dezembro de 1987) 
 
“não culpo aqueles que perseguiram as aparições; quero apenas que 
compreendam e admitam seus erros e venham a Mim para se 
arrependerem; Eu os isentarei de culpa, perdoando seu pecado;” (AVVD-04 

de dezembro de 1987) 
 
“Minha Igreja nunca esteve em tal confusão; lembra-te das palavras de 
tua Santa Mãe; “a confusão de Garabandal foi dada como algo 
semelhante, para mostrar como Minha Igreja atual está confusa; ela 
reina em confusão;”” (AVVD-12 de dezembro de 1987) 
 
“o santuário de Fátima clama por reparações!” (AVVD-19 de dezembro de 1987) 
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“Garabandal é a sequência de Fátima...” (AVVD-19 de dezembro de 1987) 
 
“o Santuário de Fátima clama pela santificação de Garabandal;” (AVVD-26 

de dezembro de 1987) 
 
“por que repetis vossos erros? ...por que todos esses ataques venenosos 
às Mensagens de Garabandal dadas por vossa Santa Mãe, que é a Arca 
da Aliança de Minha Palavra para vós? a oposição que Meus sacerdotes 
fazem às aparições e às mensagens de Garabandal são manobras de 
Satanás; mais uma vez, como em Fátima, ele tenta impedir Minha 
Mensagem de tornar-se universal; não compreendestes que Satanás 
conhece o valor do Meu Plano de Salvação dado por Minha Mãe, em 
Garabandal, a simples crinças? ele de novo tenta eliminar Meu Plano, 
deixando-vos todos nas trevas, a fim de cairdes;” (AVVD-26 de dezembro de 1987) 
 
“...Satanás redobra seus esforços para triunfar sobre vossa Santa Mãe, 
manobrando Minha Igreja para negar essas aparições, que são a 
sequência da Mensagem de Salvação de Fátima; Satanás, em sua fúria, 
tenta impedir-vos de vos alimentardes de Mim;” (AVVD-26 de dezembro de 1987) 
 
“bem-aventurados os que rezarem o Terço no dia da santificação2 de 
Garabandal e cujos joelhos se dobrarem e saudarem Minha Mãe;” (AVVD-

28 de dezembro de 1987) 
[2] Deus prediz este acontecimento. 

 
“o Santuário de Fátima chora alto pelos abusos e rejeições a Garabandal; 
Minha Alma está de novo em profunda tristeza; a mesma tristeza que tive 
em Fátima;” (AVVD-18 de janeiro de 1988) 
 
“Minha Mensagem de Fátima foi ignorada e somente muito tarde eles 
aceitaram-Na;” (AVVD-18 de janeiro de 1988) 
 
“Garabandal não será enterrada; as graças de Garabandal reviverão!” 
(AVVD-27 de abril de 1988) 
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54.  GLORIFICAR A DEUS 

“glorifica-Me atraindo almas para Mim;” (AVVD-09 de abril de 1987) 
 
“Glorifica-Me amando-Me e adorando-Me, teu Deus;” (AVVD-14 de dezembro de 

1989) 
 
“honra-Me, imitando-Me; glorifica-Me, amando-Me;” (AVVD-19 de junho de 

1990) 
 
“sê desejosa de glorificar-Me, teu Deus, abraçando Minha Cruz;” (AVVD-20 

de abril de 1991) 
 
“glorifica teu Pai que está no Céu, tratando-O como um Rei;” (AVVD-03 de 

maio de 1991) 
 
“glorifica-Me, louvando Meu Nome;” (AVVD-06 de maio de 1991) 
 
“...queres glorificar-Me?” (AVVD-12 de julho de 1991) 
 
“para glorificar-Me, deves passar por Minha Crucifixão; mais que nunca, 
necessito de almas vítimas;” (AVVD-12 de julho de 1991) 
 
“quereis Glorificar-Me? então amai-Me e adorai-Me...” (AVVD-12 de agosto de 

1991) 
 
“digo-te: nenhum daqueles que Me glorifica é desapontado por Mim...” 
(AVVD-16 de dezembro de 1994) 
 
“aprendei a glorificar o Pai e a amá-Lo, para que o Pai e Eu façamos 
Nossa morada em vós;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
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55.  GOVERNAR COM DEUS 

“criei-te para governar Comigo, mesmo enquanto ainda estás na Terra; 
posso deificar tua imagem, se receberes o tesouro do Caminho das 
Virtudes;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“- 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) 
 
“tenho ensinado a todos, lembrando-vos o que sempre disse: Eu não sou 
apenas o Mestre Soberano de tua alma, mas também teu Amigo, dando-
te acesso às Minhas Cortes para entrar e sair, para expressar e dar-Me 
tua opinião, até mesmo para governar Comigo;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“Eu jamais privo qualquer coração da alegria de Mim Próprio, pois tendo-
Me contido em teu coração sem resistência de tua parte, as consolações 
espirituais tornam-se tão incrustadas em ti, que teu coração só se 
beneficiará ainda mais de Minha doçura, de Meu Amor e de Minha 
Deidade, conduzindo-te com laços de amor ao caminho filial, para 
governar Comigo, teu Rei; governar Comigo porá em ti a beleza de Minha 
Glória, enquanto os Anjos e toda a Corte celeste colocarão o manto de 
Minha Integridade ao teu redor, e te elevarão como um turíbulo cheio de 
incenso para perfumar a Terra;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

56.  GRAÇA 

“o que é a Graça? é como uma luz candente que te mostra como partilhar 
a Vida Divina;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
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57.  IGREJA 

“Minha Igreja precisa ser renovada; Eu vim para consolidá-La; de outro 
modo, multidões estão prestes a se perder;” (AVVD-18 de março de 1987) 
 
“como anseio para que todos Meus sacerdotes sejam santos, uma vez 
que Me representam; quero que se tornem puros, humildes e 
misericordiosos; quero que Me permitam derramar Meu Amor 
superabundante em seus corações; quero que retirem mais Riquezas de 
Meu Coração e encham seu coração, cumulando-o para que transborde, 
difundindo-O assim por todo o mundo; é necessário que busquem 
compreender Meus cordeiros e os amem, curando-os; mas para serem 
capazes de tudo isso precisam aprender a amar-Me tanto quanto Eu os 
amei; precisam aprender a amar Meus filhos como Eu os amo; devem 
honrar Minha Igreja;” (AVVD-27 de março de 1987) 
 
“de que Me servem sacrifícios e rituais, quando seus corações estão 
petrificados e áridos?” (AVVD-27 de março de 1987) 
 
“preciso de calor, preciso de uma chama viva, de pureza, de zelo e de 
amor ardente;” (AVVD-27 de março de 1987) 
 
“tudo o que vos peço é fidelidade, pureza e amor; vinde, vinde e 
arrependei-vos para Mim, vinde e transformai vossas vidas; Eu vos 
exaltarei e Me recebereis;” (AVVD-27 de março de 1987) 
 
“gemo de dor, sinto-Me asfixiado, Eu sufoco ao olhar Minhas sementes 
cobertas de palavras mortas;” (AVVD-27 de março de 1987) 
 
“Meu Corpo está cansado e ferido4 Meu Corpo precisa descansar e ser 
aliviado;” (AVVD-04 de abril de 1987) 
[4] A Igreja. 
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“...Meu Corpo é a Igreja;” (AVVD-04 de abril de 1987) 
 
“desejo consolidar Minha Igreja; desejo unir todos Meus sacerdotes como 
um exército, um exército de  salvação; Minhas ovelhas estão dispersas, 
todos os sacerdotes devem unir-se;” (AVVD-04 de abril de 1987) 
 
“desejo unir todos os Meus sacerdotes; desejo que Me amem mais; quero 
pureza, zelo, fidelidade da parte deles; os sacerdotes precisam 
compreender que a unidade reforça o amor, a unidade consolida 
o amor; por quanto tempo a discórdia reinará entre eles? amor é unidade; 
Meu amor os une a Mim; Minha Igreja é fraca com suas discordâncias; 
Meu desejo é a Unidade; quero que Minha Igreja torne-se Una;” (AVVD-20 

de maio de 1987) 
 
“eles devem rezar por discernimento; eles devem vir a Mim para extrair 
de Meu Coração;” (AVVD-20 de maio de 1987) 
 
“desejo que se unam e tornem-se um; Minha Igreja enfraqueceu-Se por 
causa dessa distinção; Ela se enfraqueceu enormemente;” (AVVD-20 de maio 

de 1987) 
 
“como pode um corpo funcionar, se um ou dois de seus membros estão 
incapacitados, feridos ou desmembrados? teria ele a mesma capacidade 
e força de um corpo que estivesse inteiro? Minha Igreja é Meu Corpo; 
como pode Meu Corpo funcionar se eles incapacitaram-No?” (AVVD-20 de 

maio de 1987) 
 
“quero Meu Corpo fortalecido; a unidade fortalecerá Minha Igreja;” (AVVD-

23 de maio de 1987) 
 
“ambas as Minhas Mãos têm chagas, ambos os Meus Pés têm chagas, 
Meu lado está completamente aberto, mostrando Meu Coração; eles Me 
estão recrucificando;” (AVVD-01 de junho de 1987) 
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“sim, o mal os cegou; falta amor no meio deles; não são sinceros, 
derturparam Minha Palavra, mutilaram até mesmo Meu Corpo; Meu 
Cálice de Justiça está cheio, não O deixeis transbordar! quero que eles 
parem de sufocar Meu Corpo; Eu, Jesus, sou Amor; quero que parem de 
atirar setas venenosas uns contra os outros; a harmonia entre eles 
restaurará parte do dano; a veracidade desvendará o mal; por que todas 
essas celebrações quando, na verdade, eles nada têm a Me oferecer? 
Preciso de pureza, de amor, de fidelidade, de humildade, de santidade;” 
(AVVD-01 de junho de 1987) 
 
“buscai em Mim tudo o que Eu desejo e Eu vo-lo darei; buscai Meus 
interesses e não os vossos; glorificai-Me, honrai-Me; palavras não 
bastam, atos de Amor e cooperação reviverão Meu Corpo; irmãos! amai-
vos uns aos outros, ó bem-amados, quanto terei de restaurar!” (AVVD-01 de 

junho de 1987) 
 
“Minhas Chagas estão mais abertas que nunca, Meu Sangue jorra; sou 
recrucificado pelos Meus, pelas Minhas próprias almas Sacerdotais!” 
(AVVD-11 de junho de 1987) 
 
“...no fundo de Meu Corpo tenho a ponta da lança penetrando em Meu 
Coração, ela está sempre lá; Eu quero  a lança removida; glorifica Meu 
Corpo estabelecendo a Paz, a Unidade e o Amor;” (AVVD-30 de junho de 1987) 
 
“tira os espinhos que penetraram em Minha Cabeça; Vassula, farás isso 
por Mim? estarei sempre diante de ti, cura Meu Corpo, alivia-O; Minhas 
cinco Chagas estão bem abertas, vês? ama-Me, enfeita-Me, embeleza-
Me, lembra-lhes dos primeiros cristãos que Me amavam mais que a 
própria vida;” (AVVD-30 de junho de 1987) 
 
“quando vejo tantas de Minhas almas sacerdotais negarem Meus sinais 
e Minhas Obras, e como tratam aqueles a quem concedi Minhas graças, 
para lembrar ao mundo que Eu estou no meio de vós, Eu sofro...” (AVVD-

07 de julho de 1987) 
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“involuntariamente, elas prejudicam Meu Corpo, pono!2 essas almas 
negam Minhas Obras, criando, assim, desertos ao invés de terra fértil!” 
(AVVD-07 de julho de 1987) 
 
“espiritualmente essas almas estão mortas; elas próprias são desertos e 
quando, nesse grande deserto que criaram, descobrem uma flor, correm 
para ela, pisam-na, destruindo-a;” (AVVD-07 de julho de 1987) 
 
“por quê? a flor é um desajuste em seu deserto, essas almas fazem de 
tudo para que seu deserto permaneça árido! não encontro nenhuma 
santidade nelas, nenhuma; o que têm elas para Me oferecer?” (AVVD-07 de 

julho de 1987) 
 
“elas [almas] negam Minha Infinita Riqueza, negam Minha Onipotência, 
comparam-se a Mim!” (AVVD-07 de julho de 1987) 
 
“sabes o que essas almas estão fazendo? elas estão promovendo o 
ateísmo, estão multiplicando Meus flageladores, estão aumentando a 
surdez espiritual, não Me estão defendendo, estão Me escarnecendo! 
apesar de suas rejeições, Eu quis ajudá-las, para que, em retribuição, 
ajudassem a alimentar Meus cordeiros;” (AVVD-07 de julho de 1987) 
 
“dize-lhes que parem de distorcer Minha Palavra a fim de satisfazer a 
compreensão humana;” (AVVD-08 de julho de 1987) 
 
“como seria possível comparar Minhas Obras às obras humanas; ... é 
como se quisésseis Me comparar aos homens! verdade, Minhas Obras 
vos parecem inortodoxas, no entanto, o que mais Me faz sofrer é ver 
Minhas próprias almas sacerdotais duvidarem de Minhas Obras, 
recusando-se a acreditar, rebaixando-Me ao invés de Me promoverem; 
Minha Criação transformou-se num deserto, seco, infértil, sedento de 
amor; com o que serão Meus cordeiros alimentados quando essas almas 
nada têm a oferecer?” (AVVD-08 de julho de 1987) 
 
“...deixa-Me imprimir em ti Meu mandamento especial: “ama teu próximo 
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como a ti mesmo”;” (AVVD-10 de julho de 1987) 
 
“cada alma da Igreja tem ainda de aprender a obedecer ao Meu 
Mandamento; que elas retirem de Meu Infinito Amor e aprendam a se 
amar uns aos outros;” (AVVD-10 de julho de 1987) 
 
“Eu grito muito alto; Meus gritos ressoam e fazem tremer inteiramente os 
Céus; Meu grito deveria ter sido ouvido pelas Minhas almas que Me 
amam; elas devem ter-Me escutado, dize-lhes que não foi sua 
imaginação; sou Eu, Jesus, o Filho Amado de Deus; quero que elas se 
unam e promovam a Unidade, a Paz e o Amor; quero que elas sejam 
como um exército de salvação, reparando tudo o que foi destruído e 
distorcido; Meu grito vem das profundezas de Minha Alma ferida;” (AVVD-

10 de julho de 1987) 
 

“mas a maioria de Minhas almas sacerdotais fechou seus corações 
duvidando, temendo; muitos deles têm medo; ... deixa-Me dizer-te que 
muitos deles são réplicas dos fariseus; duvidando, tendo medo, cegos de 
vaidade e de hipocrisia; lembras-te de quantas vezes Eu lhes dei sinais? 
dei-lhes sinais centenas de vezes e o que fizeram? os tempos não 
mudaram; muitas de Minhas almas sacerdotais são exatamente iguais, 
réplicas dos fariseus! dei-lhes sinais, mas eles querem sinais que possam 
ser explicados através de provas; eles querem provas;” (AVVD-01 de setembro 

de 1987) 

 
“tu és tudo o que lhes darei [aos sacerdotes], filha;” (AVVD-01 de setembro de 

1987) 

 
“renegando Meus sinais, eles [os sacerdotes] Me renegaram, a Mim, seu 
Deus; não disse que aquele que Me renegar diante dos homens será 
renegado na presença de Meus anjos?” (AVVD-28 de setembro de 1987) 

 
“eles [os sacerdotes] se apoderaram da chave do conhecimento! mas nele 
não entraram nem permitiram acesso a outros que o desejavam;” (AVVD-28 

de setembro de 1987) 
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“elas [almas sacerdotais] são responsáveis por tantas almas; não somente 
elas caem, mas arrastam consigo muitas outras almas;” (AVVD-29 de setembro 

de 1987) 
 
“...há muitos seguindo Minhas instruções, imolando-se, vivendo 
humildemente, amando-se uns aos outros, alimentando Meus cordeiros; 
eles são o sal da terra, os bem-amados de Minha Alma; eles são Meus 
Abéis, eles são o bálsamo para Minhas Chagas, aliviando Minha dor; para 
Minha tristeza, no meio deles há também os Cains, as flechas de Meu 
Corpo, traidores, cegos pela vaidade, maus e com inclinações 
desprezíveis; eles são os espinhos de Minha Cabeça, seus pecados são 
numerosos, a hipocrisia é sua mestra e é para esses que Minha divina 
justiça se inflama;” (AVVD-29 de setembro de 1987) 
 
“Eu não pouparei os Cains, ...pois o que têm eles a Me oferecer? suas 
mãos estão vazias e nada têm a oferecer aos Meus cordeiros; eles gostam 
de mostrar-se em público, gostam de cumprimentar-se obsequiosamente, 
são como sal que perdeu seu sabor; em verdade Eu te digo, ...eles são 
os fariseus de hoje!” (AVVD-29 de setembro de 1987) 
 
“Minhas almas sacerdotais precisam entender como estão erradas ao 
negarem Minhas Obras atuais;” (AVVD-13 de outubro de 1987) 
 
“quero que Minhas almas sacerdotais extraiam de Mim e impregnem 
Meus cordeiros com amor e conhecimento;” (AVVD-04 de dezembro de 1987) 
 
“Minhas almas sacerdotais reprimem Minhas Obras de hoje; ...já disse e 
digo de novo que eles guardam a chave do conhecimento e não entram 
nele, assim como não deixam entrar os que o desejam! eles bloqueiam O 
Caminho com ceticismo, dúvidas e intolerância; Eu os perdi como 
crianças, sua sabedoria os cegou, perdendo o caminho que conduz a 
Mim;” (AVVD-11 de dezembro de 1987) 
 
“desfazei-vos de vosso fermento velho; ele perdeu sua eficácia, bem-
amados, vinde e usai Meu fermento novo; renovai-vos por completo em 
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uma nova fornada de pão, agradável ao paladar, que atrairá Meus 
cordeiros, alimentando-os; honrai Meu Pão que Eu santifiquei; Meu Pão 
de Sinceridade, Verdade e Amor; deixai que Meus cordeiros 
experimentem Meu Novo Pão; distribui-O entre eles e deixai que as 
multidões famintas comam; permiti que comam à saciedade;” (AVVD-19 de 

dezembro de 1987) 
 
“...Minha Igreja, Eu purificarei; varrerei todos os que obstruem O 
Caminho do Amor Divino e a entrada para o Meu Sagrado Coração;” (AVVD-

21 de dezembro de 1987) 
 
“esses Cains estão bloqueando Meu Caminho, obstruindo-O com 
enormes blocos, impedindo a passagem dos Meus cordeiros a Mim; suas 
mãos estão vazias, eles não têm nada para oferecer aos Meus cordeiros, 
não mais;” (AVVD-21 de dezembro de 1987) 
 
“Meus devotos e aqueles que, sinceramente, reconhecem Minhas Obras 
e Me seguem, virão sob Minha Luz, expondo sem medo suas obras, pois 
mostrarão que aquilo que fazem é feito em Mim, seu Deus; disse que se 
fizerdes de Minha Palavra vossa morada, sereis realmente Meus 
discípulos; aprendereis a Verdade e a Verdade vos libertará; agora, Eu vos 
digo isto: se derdes crédito à Minha Palavra de hoje, sereis realmente 
Meus discípulos; aprendereis Sinceridade na Verdade e a Verdade vos 
libertará e vos tornará capazes de vos unir no Amor e Me Glorificar;” (AVVD-

23 de dezembro de 1987) 
 
“sabeis por que Meus cordeiros estão dispersos e Meu Corpo mutilado? 
Sabeis por que a desarmonia reina em Minha Igreja? é porque eles têm 
caminhado à noite, sem luz para guiá-los; buscai-Me, a Mim que sou a 
Luz e Eu vos guiarei, afastarei vossa obstinação;” (AVVD-23 de dezembro de 1987) 
 
“hoje, pergunto aos que recusam esta revelação: “em vossa era, é contra 
Minha Lei salvar Minha criação da queda através de Minhas Obras 
Providenciais de hoje?”” (AVVD-02 de janeiro de 1988) 
 



275 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“eles coroaram Meu Coração com uma coroa de espinhos; Meu Sagrado 
Coração está sangrando;” (AVVD-02 de janeiro de 1988) 
 
“reconhecei Minha Voz, vós, a quem confiei Minha Palavra e a quem 
confiei milhares de almas;” (AVVD-12 de janeiro de 1988) 
 
“vós, a quem proclamei senhores de Meu rebanho, por que buscais 
vossos interesses e não os Meus? Meus cordeiros estão dispersos, 
dispersos...” (AVVD-12 de janeiro de 1988) 
 
“Minha Casa reina em confusão, em discussões, no interesse próprio, e 
na falta de santidade;” (AVVD-13 de janeiro de 1988) 
 
“Pedro! Pedro! Por que, por que Meus discípulos estão dispersos por 
inimizade? santificado por Minha Mão, Meu irmão, amo-te desde toda 
eternidade; Meu Sagrado Coração está ferido, ferido pelos espinhos Nele 
cravados pelos Meus; os Meus, a quem amo;” (AVVD-13 de janeiro de 1988) 
 
“eles estão novamente trespassando Meu Sagrado Coração; Meu Sangue 
jorra; eles Me recrucificam; eles não são sinceros; Meu Corpo dói por falta 
de amor;” (AVVD-13 de janeiro de 1988) 
 
“eles se esqueceram de Meus caminhos, esqueceram-se de que sou 
humilde, manso e cheio de amor; tudo o que vos peço é amor; amai-vos 
uns aos outros como Eu vos amo; por que combater em Minha Igreja? 
por que essas discussões em Minha Presença, por que esse ódio? por 
que todas essas declarações venenosas? onde está sua santidade? por 
que negligenciam Meu jardim? mais do que nunca, eles dispersam Meus 
cordeiros, e os poucos que restam também desaparecerão do rebanho, 
porque eles os abandonaram; Pedro, Meus Olhos estão cansados de vê-
los acusando-se mutuamente; eles devastaram Minhas terras e nada têm 
para oferecer aos Meus cordeiros;” (AVVD-13 de janeiro de 1988) 
 
“dei-lhes amor e paz; Eu nunca os ensinei a julgar os outros;” (AVVD-13 de 

janeiro de 1988) 
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“Meu Sagrado Coração sangra e dilacera-Se; por que eles Me provocam?” 
(AVVD-13 de janeiro de 1988) 
 
“não disse que aquele que afirma estar em Minha Luz, mas odeia seu 
irmão ainda está na escuridão?” (AVVD-13 de janeiro de 1988) 
 
“nunca houve falta de amor em Meu Coração, nem no coração de Meus 
primeiros discípulos;” (AVVD-13 de janeiro de 1988) 
 
“sua rejeição às Minhas Obras Providenciais atuais os fez perder seus 
privilégios;” (AVVD-18 de janeiro de 1988) 
 
“Meus Olhos estão cansados de ver os Cains massacrarem Meus Abéis; 
Eu lhes dei ouvidos, mas eles se recusam a ouvir; dei-lhes olhos, mas 
eles se recusam a ver; seus corações endureceram-se; eles buscam sua 
própria glória, e não a Minha;” (AVVD-02 de março de 1988) 
 
“Eu embelezarei Meu jardim; regarei Meu pomar, irrigarei Meus canteiros 
e farei a disciplina brilhar;” (AVVD-03 de março de 1988) 
 
“unirei Meus cordeiros, mesmo aqueles que não são deste rebanho; Eu 
os estou chamando, e eles reconhecerão a Voz do Pastor;” (AVVD-08 de março 

de 1988) 
 
“a Justiça prevalecerá e Minha Casa será renovada com Simplicidade 
envolta por Integridade;” (AVVD-29 de março de 1988) 
 
“no próprio santuário e nas profundezas de Minha Fundação, Meu 
Sagrado Coração está sangrando;” (AVVD-29 de março de 1988) 
 
“Minha Casa encontra-se nas trevas da apostasia e da iniquidade, e por 
causa de seus pecados, Meu rebanho extraviou-se; como Eu grito de 
Minha Cruz...” (AVVD-29 de março de 1988) 
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“a heresia infiltrou-se, confundindo A Verdade e provocando divisões 
entre vós, afastando-vos da Verdade; Minha Igreja precisa vivificar-se; 
reza pelos padres, bispos e cardeais que nada têm a oferecer aos Meus 
cordeiros, pois isso é o resultado de seu afastamento;” (AVVD-31 de março de 

1988) 
 
“jamais buscando Meus interesses além dos seus; criaram um deserto 
dentro de si e sabem disso; nenhum cordeiro é atraído pelo deserto; sem 
dúvida quaisquer ovelhas se extraviarão, dispersando-se porque não têm 
pastor para guardá-las; ama-as, abriga-as e alimenta-as;” (AVVD-31 de março 

de 1988) 
 
“renova Seus muros, e Eu chamarei todos os mortos novamente à vida; 
despertarei esses cadáveres trazendo-os de volta à vida; esse será O 
Grande Regresso, o Grande Regresso à Vida, pois Minha radiante seiva 
vos embelezará, criação!” (AVVD-05 de abril de 1988) 
 
“negligenciastes Meu Jardim, mas Eu, o Senhor, que sou Seu Guardião, 
amo-vos loucamente e não suporto ver espinhos e abrolhos sufocarem as 
poucas flores que Me restam;” (AVVD-05 de abril de 1988) 
 
“chegou a hora de limpar, extirpando esses espinhos e abrolhos, 
permitindo aos Meus botões se abrirem, embelezando Meu Jardim;” (AVVD-

05 de abril de 1988) 
 
“como sofro ao ver tantas de Minhas almas sacerdotais no caminho da 
perdição!” (AVVD-09 de abril de 1988) 
 
“sou repetidamente trespassado por vossa hipocrisia, por vossa 
arrogância, vossa apostasia e por vossa obstinação em ouvir;” (AVVD-09 de 

abril de 1988) 
 
“hoje zombais de Mim tanto quanto ontem; sou escarnecido por vós, a 
quem confiei milhões de almas, vós Me recrucificais pregando-Me 
novamente na madeira com vossa letargia;” (AVVD-09 de abril de 1988) 
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“deixareis um dia de trespassar-Me?3” (AVVD-09 de abril de 1988) 
[3] Novamente, triste e suplicante. 

 
“Minha Boca está mais seca do que pergaminho, por sede de amor; Meus 
Olhos cansaram-se de ver-vos derramar vossas palavras em Meu Altar; 
vós Me ofereceis vossas orações, mas antes que Me alcancem, elas se 
evaporam no ar como neblina; afasto Meus Olhos de vós, pois sei o que 
está no fundo de vossos corações;” (AVVD-09 de abril de 1988) 
 
“Minhas ovelhas extraviaram-se, Satanás derramou sua ira no meio de 
vós dividindo-vos, separando-vos, dispersando-vos, confundindo-vos...” 
(AVVD-18 de abril de 1988) 
 
“Pedro! ó Pedro, reconhece o Fim dos Tempos; como é possível que a 
maioria de vós não reconheça os Tempos?” (AVVD-18 de abril de 1988) 
 
“dize-lhes, ... sobre Meu Plano de Salvação; Pedro, liberta Meus filhos;” 
(AVVD-18 de abril de 1988) 
 
“Minha Casa está em ruínas, ...quero-A reconstruída;” (AVVD-25 de abril de 

1988) 
 
“a traição entrou em Meu Santuário, dando origem à Dispersão;” (AVVD-30 

de abril de 1988) 
 
“esta Palavra está Viva, como os homens são capazes de pensar que 
podem sepultar Minha Palavra?4” (AVVD-04 de maio de 1988) 
[4] Enquanto dizia essas palavras, Jesus mostrava-se surpreso. 

 
“a FÉ foi distorcida para assemelhar-se a uma besta feia e aleijada,5 eis 
como hoje fazem-Na parecer; tudo que é divino e vivo foi distorcido desse 
modo, fazendo-vos fugir Dele, temendo-O; por que desejais Vosso Deus 
calado e morto? Eu estou vivo e vivo agirei;” (AVVD-04 de maio de 1988) 
 
“Minha Igreja inteira será renovada; esses elementos que vos foram 
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devolvidos, A embelezarão e A aperfeiçoarão, mas primeiro Eu coroarei 
Pedro, Pedro-de-Minhas-Ovelhas; dei-lhe esse nome que ele conservará; 
entrarei em Meu Templo, como fiz enquanto na Terra e, com Meu Cinto-
de-Integridade, atingirei todos aqueles impostores; entrarei com força e 
derrotarei todos os adoradores de dinheiro;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“isso, ...será conhecido como a Grande Tribulação de Minha Igreja; Eu 
então colocarei na mão de Pedro um cetro de ferro com o qual ele 
guardará Minhas ovelhas; quanto àqueles que não sabem e que ainda se 
perguntam “Por que devemos ter um guia?” Eu vos digo: já vistes ou 
soubestes de algum rebanho sem pastor? Eu sou vosso Pastor Celeste e 
escolhi Pedro para guardar Minhas ovelhas até Meu Regresso; Eu dei a 
ele a responsabilidade, por que então todas essas disputas, por que todos 
esses fúteis argumentos? e a todos aqueles que ainda não conhecem 
Minhas Palavras, digo-vos para lê-las nas Escrituras, elas se encontram 
no testemunho de João, Meu discípulo;1 então unirei Minha Igreja e vos 
envolverei com Meus Braços em um só rebanho; pois, hoje estais todos 
dispersos desenvolvendo comunidades demais, comunidades divididas; 
Meu Corpo, vós O dilacerastes e isso NÃO PODE SER!2 Eu unirei todos 
vós;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
[1] Jo 21, 15-17.  
[2] Definitivamente Jesus estava aqui 

 
“Eu, Jesus Cristo, o Senhor, vosso Salvador, escolhi Pedro para alimentar 
e guardar Meus cordeiros e ovelhas até Meu regresso; esse Pedro que 
hoje é João Paulo II; ouvi o que o Espírito diz às Igrejas;” (AVVD-03 de junho 

de 1988) 
 
“uma rebelião interna mergulhou nas almas de alguns de Meus padres, 
bispos e cardeais, infundida por Satanás, obscurecendo-os; escondidos 
sob as asas de Satanás, eles caíram em suas armadilhas;” (AVVD-04 de junho 

de 1988) 
 
“eles Me traíram...4 traíram esse Coração-cheio--de-Amor, como Judas 
no Getsêmani... eles Me arrastam para a flagelação... eles Me flagelam, 
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ó Vassula, como sofro...” (AVVD-04 de junho de 1988) 
[4] Quando Jesus disse “traíram-Me”, Ele o disse muito ferido. 

 
“eles não estão parando, eles Me estão selvagemente açoitando, bêbados 
de Vaidade e Desobediência, eles apenas obedecem e são leais ao Meu 
inimigo! eles estão arruinando Minha Fundação, dispersando Minhas 
ovelhas, pisando nos pés de Pedro e empurrando-o para o lado; estão 
tentando silenciá-lo...” (AVVD-04 de junho de 1988) 
 
“aqueles que se opõem a Pedro, opõem-se à Minha Igreja, opõem-se à 
Minha Lei, opõem-se a Mim, seu Senhor e Deus; condenam o Pedro-de-
Meus-cordeiros, condenando, portanto, Minha Lei; cegos pela Vaidade 
eles não se dão conta de que ao condenarem Pedro não seguem a Lei, 
mas, ao contrário, tornam-se juízes de Minha Lei!” (AVVD-21 de junho de 1988) 
 
“fui Eu, o Senhor, quem escolheu Pedro, o Pedro que tem o nome de 
João Paulo II;” (AVVD-21 de junho de 1988) 
 
“RETORNAI! retornai todos vós a Pedro, pois fui Eu, vosso Deus, que o 
escolhi; fui Eu que lhe dei uma língua de discípulo e, através de Mim, ele 
é capaz de responder aos cansados...” (AVVD-21 de junho de 1988) 
 
“em rios, Meu Sangue jorra de Meu Corpo, estou sendo recrucificado 
pelos Meus, pela apostasia no próprio presbitério de Minha Igreja, pelos 
cardeais, pelos bispos, pelos padres, Meus amigos mais próximos estão 
Me traindo; fui abandonado por muitos; fui açoitado por muitos; fui 
trespassado por Meus mais íntimos amigos; estou sofrendo e passando 
por uma segunda Paixão;” (AVVD-21 de junho de 1988) 
 
“Minha Ecclesia reviverá, mas antes dessa renovação, Ela sofrerá ainda 
mais;1 Ela está começando Suas Tribulações;” (AVVD-03 de julho de 1988) 
[1] Mais do que Ela está sofrendo agora. 

 
“Minha Igreja primitiva era pura, humilde e cheia de amor; Minha Igreja 
de hoje transformou-se para assemelhar-se a uma legião de tronos; todos 



281 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

deverão descer desses altos tronos e seguir o novo mandamento que lhes 
dei;” (AVVD-11 de julho de 1988) 
 
“eles transformaram Minha Casa em um deserto, onde espinhos e 
abrolhos agora crescem;” (AVVD-11 de julho de 1988) 
 
“Meu Dia se aproxima e Eu virei como um ladrão, inesperadamente, sem 
avisar-te, Jerusalém!” (AVVD-25 de julho de 1988) 
 
“escolheste o poder de Meu adversário, e não Minha graça; escolheste a 
maldade confiando na Besta Negra ao invés de Me escolheres, a Luz;” 
(AVVD-25 de julho de 1988) 
  
“Eu te limparei e purificarei com Meu fogo; extirparei tuas raízes más, 
queimando-as, e a todas essas doutrinas que empalideceram Meu 
Corpo;” (AVVD-25 de julho de 1988) 
 
“não queres mais teu pastor;1” (AVVD-25 de julho de 1988) 
[1] O Papa João Paulo II. 

 
“bêbada de Vaidade, bêbada de Desobediência, bêbada de Discórdia, 
como pudeste acreditar que serias capaz de sobreviver?” (AVVD-25 de julho de 

1988) 
 
“deixaste Meus cordeiros mortos de fome pela Desobediência, cuidando 
de teus interesses e não dos Meus; Jerusalém! tu Me causas tanta 
tristeza, quanto Eu sempre ansiei para unir todos vós e reunir teus filhos, 
como uma galinha reúne seus pintinhos sob suas asas, protegendo-os...” 
(AVVD-25 de julho de 1988) 
 
“de Meus Olhos e dos de tua Santa Mãe nunca pararam de escorrer 
Lágrimas de Sangue, ao ver tanta injustiça em Minha Casa; Eu te amei 
com eterno amor, mas somente fui traído e ferido por Meus próprios 
amigos... Minha Misericórdia é Grande, estou disposto a perdoar-te 
completamente; não olharei Minhas Chagas, estou disposto a esquecer 
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teus pecados;” (AVVD-25 de julho de 1988) 
 
“eles têm-Me açoitado incessantemente; no entanto, apesar de Meus 
intensos sofrimentos, estou disposto a perdoar-lhes e a esquecer...” (AVVD-

25 de julho de 1988) 
 
“Minha Igreja foi selvagemente ferida... e, em pouco tempo, os 
Fundamentos de Ecclesia serão sacudidos; isso será seguido pela 
extirpação de todos aqueles que causaram Suas Chagas e que as 
acumularam em Meu Corpo com intenção de prejudicá-Lo; Suas 
Tribulações apenas começaram; os muros de Jerusalém cairão formando 
um monte de poeira, para que Minha Nova Jerusalém possa ser 
reconstruída; sou Eu, o Senhor, Quem a construirá novamente; renovarei 
Seus muros, Eu A embelezarei, de modo que todos possais 
viver sob Seu novo teto; sob um Novo e uma Nova Terra; e o Amor 
regressará como amor, vivendo no meio de vós; serei vosso Deus e, sob 
Meu Nome, todos vivereis pacificamente; vosso espírito será preenchido 
com santidade e pureza; sim, ...descerei do Alto como um Raio, 
renovando-A inteiramente; tribulações, haverá muitas, porque desolaram 
Minha Casa; eles A saquearam;” (AVVD-26 de julho de 1988) 
 
“em Meu Regresso, encontrarei Minha Casa em ruínas e sem Meus 
elementos Fundamentais; Meus cordeiros estarão dispersos e mortos de 
fome;” (AVVD-26 de julho de 1988) 
 
“quanto terei de reparar... espinhos e abrolhos estão substituindo os lírios 
e as rosas que plantei com Minha Própria Mão; eles sufocaram Minhas 
flores uma após a outra; eles cresceram com a ajuda de Satanás para 
cercar e armar uma cilada para Minha Flor;1 a cada dia, eles estão mais 
próximos e estão agora tão próximos de molestá-lo e sentir sua picada 
venenosa; esses espinhos o sufocarão;2 Pedro está preso numa armadilha 
e desamparado no meio deles;” (AVVD-26 de julho de 1988) 
[1] O Papa João Paulo II.  

[2] É interessante saber que o Papa, antes de morrer, teve sérios problemas respiratórios. 
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“nesse regresso o Pastor encontra Seus cordeiros dispersos e muitos com 
fome; o Rebanho em que estavam foi destruído e por Seus próprios 
amigos; Meus cordeiros, maltratados e esfomeados jazem mortos; esses 
pastores que eram responsáveis por Meu Rebanho Me desobedeceram, 
foram desleais Comigo; e Eu terei de removê-los por medo de um estrago 
maior; isso será conhecido como a grande tribulação de Minha Igreja;” 
(AVVD-08 de agosto de 1988) 
 
“tua geração está buscando a Verdade quando a Verdade é Amor; mas 
falta Amor entre eles; Meu Nome1 nada significa para eles, não mais, no 
entanto Minha Misericórdia é Grande por aqueles que Me desonram; 
Minha criação abandonou Meus Caminhos; deixaram-se conduzir por 
guias cegos; rebelaram-se contra Minha Lei ensinando uma lei que não 
é Minha;” (AVVD-09 de agosto de 1988) 
 
“a imagem de Meu Corpo morto nos Braços de Minha Mãe1 é um modo 
simbólico de mostrar-te como toda vossa apostasia traiu Minha Igreja;” 
(AVVD-16 de agosto de 1988) 
 
“percebes, ...levei-te a ver a imagem correta da Igreja atual; viste em 
Minha Mãe Sua tristeza e, em Seus Braços, Meu Corpo Morto, traído, 
ferido, açoitado; é exatamente assim que se encontra Minha 
Igreja de hoje; Minha Mãe chora Lágrimas de Sangue sobre Ela, como 
chorou sobre Meu Corpo no Gólgota; mas, em pouco tempo, Ela2 será 
renovada, transfigurada e ressuscitada como Eu, o Senhor, Ressuscitei; 
Ela não mais será encontrada nesse estado deplorável; Meus inimigos 
destruíram Meu Templo, mas com Meu Poder que desce do alto e Minha 
Graça, Eu, o Senhor, reconstruirei Meu Templo em apenas três dias; 
Eu te prometi que Minha Igreja reviverá, será renovada e transfigurada 
como Eu fui Transfigurado;” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
[2] A Igreja. 

 
“Ela será recebida pelos Seus, como Eu fui recebido pelos Meus depois 
de Minha Ressurreição;” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
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“ensinei Meus discípulos a seguir Meus Métodos de ensino e a propagá-
Los; Eu os ensinei a encaminhar-Me Meus cordeiros com ternura e amor; 
como é que hoje Meus Métodos de ensino foram esquecidos? como é que 
Minha Casa tornou-se uma recreação de aridez e inflexibilidade, perdendo 
tudo o que era divino? Minha Casa, hoje, jaz estéril, tolerante com as 
regras humanas e com o pensamento humano, ela jaz na desolação!” 
(AVVD-29 de agosto de 1988) 
 
“Eu vos dei tantos avisos, Eu vos predisse sobre esses dias; por Minha 
Infinita Misericórdia, Eu vos dei sinais, mas, apesar disso, preferistes 
fechar vossos olhos à Minha Misericórdia; guias! Conheceis Minha 
Palavra e ministrai por Mim; e que reconheceis o Fim dos Tempos,1 
admitindo estar próximo, mas que, por mera covardia, permaneceis 
inertes diante das Graças que derramo em vós, colocando a honra antes 
dos homens, procurai compreender e olhai, uma vez mais, os mistérios 
escondidos de Meus provérbios;” (AVVD-14 de setembro de 1988) 
[1] Nas Escrituras. 

 
“removei o véu que Meu adversário colocou sobre vossos olhos, pois, 
enquanto vossa vaidade permanecer, vossa culpa também permanecerá 
em vós; humilhai-vos e aceitai Meus Caminhos; respondei à Minha Voz 
que grita em agonia neste deserto;2” (AVVD-14 de setembro de 1988) 
[2] Quando Jesus disse essas palavras, Ele me fez também compartilhar de Sua agonia. Jesus está 
sofrendo enormemente... 

 
“não suprimi Meu Espírito, ao contrário, acolhei-Me; ai de vós que 
suprimis Meu Espírito, ai de vossos guias cegos, inchados pela Vaidade, 
fizestes de Minha Santa Igreja uma desolação!” (AVVD-15 de setembro de 1988) 
 
“em verdade, Eu te digo que Minhas ovelhas reconhecem Minha Voz;” 
(AVVD-02 de abril de 1989) 
 
“hoje, Minha Igreja está em ruínas e num terrível caos, mas, em breve, 
virão os dias em que todos os homens observarão Minha Lei; por causa 
das Sementes de Amor que agora semeio em seu coração, eles carregarão 
Minha Lei bem no fundo de seu coração e serão chamados: Testemunhas 
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do Altíssimo;” (AVVD-09 de julho de 1989) 
 
“sim, os Muros de Meu Santuário serão reconstruídos, fieira por fieira, 
tijolo por tijolo; tudo será reconstruído por Minha Própria Mão; irei, então, 
em cada esquina à procura dos mortos e os ressuscitarei, um após o 
outro, para que possam transformar-se em Meus porta-vozes, e Eu os 
enviarei com Meu Espírito para pregar diante de vós, e quando lhes 
perguntardes: “Quem vos deu essa autoridade?” eles responderão que 
lhes foi dada autoridade pela Própria Autoridade;” (AVVD-09 de julho de 1989) 
 
“chamo a cada um de Meus pastores pelo seu nome, mas muito poucos 
ouvem Minha Voz... Eu fico asfixiado, sufocado, ao vê-los cheios de 
palavras mortas;” (AVVD-21 de setembro de 1989) 
 
“...como a Santíssima Trindade é Uma e a Mesma; sede também vós um 
sob Meu Santo Nome;” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
 
“nenhum poder, altura ou profundidade jamais poderá destruir Minha 
Igreja; Minha Igreja será, outra vez, restaurada por Mim;” (AVVD-22 de outubro 

de 1989) 
 
“Ecclesia reviverá, porque Eu, o Senhor, derrotarei todos os impostores 
que se colocaram em altos postos em Seu seio;” (AVVD-13 de novembro de 1989) 
 
“reparações enormes têm de ser feitas em Minha Casa, mas Eu A 
reconstruirei, tijolo após tijolo, fieira após fieira; apesar dos ataques 
terríveis que Minha Casa recebe, Eu, o Senhor, no fim, triunfarei; então, 
encherei Minha Casa com almas puras, como pombas que enchem seu 
pombal, assim será em Minha Própria Casa; e deixarei essas almas puras 
comerem diretamente de Minha Mão para que aprendam a dizer: Abba; 
a Divindade vencerá a corrupção; a corrupção que, através dos vícios do 
mundo, tornou Meus filhos ateus; pretendo fazer dessas almas puras, 
seres divinos refletindo Minha Divindade;” (AVVD-23 de dezembro de 1989) 
 
“em verdade vos digo que Minha morada será reedificada sobre seus 
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tijolos primitivos;” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, conduzirei todas elas 
também à Minha Igreja Renovada, para que haja um só rebanho e um 
só Pastor;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“ide às nações e ensinai-lhes a rezar ao Pai esta oração: Pai todo 
Misericordioso, que aqueles que ouvem e ouvem novamente e contudo 
jamais compreendem, escutem, desta vez, a Vossa Voz e compreendam 
que sois Vós, o Santo dos Santos; abri os olhos daqueles que veem e 
veem, contudo jamais percebem, para que, desta vez, vejam com seus 
olhos Vossa Santa Face e Vossa Glória; colocai Vosso Dedo em seu 
coração para que seu coração se abra e compreenda Vossa Fidelidade; 
eu rezo e peço-Vos todas essas coisas, Pai Justo, para que todas as 
nações se convertam e sejam curadas pelas Chagas de Vosso Filho Bem-
Amado, Jesus Cristo; amém;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“compreendei, então, que com essa oração pedis a salvação do mundo;” 
(AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“o tempo de reconhecimento logo terminará, espera e verás... pretendo 
revigorar a terra com rico alimento e encher Meu resto com Minhas boas 
coisas;” (AVVD-agosto de 1990) 
 
“há uma divisão em Minha Igreja; como Caim e Abel, irmãos, no entanto, 
separados; um sangue, no entanto, diferentes; Abel foi competente, mas 
Caim, incompetente; um era sincero, o outro, não; um era bem disposto 
e agradável, e o outro tinha más inclinações e desagradava-Me; e, hoje, 
Meus Abéis que desempenham um cargo em Minha Igreja, sofrem... eles 
sofrem porque veem seus irmãos Me traírem;” (AVVD-21 de setembro de 1990) 
 
“como a Estrela da Manhã, Minha Igreja ressurgirá;” (AVVD-17 de outubro de 

1990) 
 
“como na transfiguração, Eu transfigurarei Minha Igreja para que tenha 
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toda a glória radiante de sua juventude, em seus dias de núpcias; Eu farei 
todas essas coisas por causa de Meu Santo Nome, Eu vos unirei para 
demonstrar meu Poder;” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“e apenas um resto de Minhas almas sacerdotais preocupa-se com 
Nossas regulares manifestações; mas Eu disse: “eis que vou enviar o Meu 
Mensageiro para que prepare um caminho para Mim,”2 e é exatamente 
isso que Minha Mãe, que é vossa Mãe também, faz;” (AVVD-07 de fevereiro de 

1991) 
[2] Ml 3, 1. 

 
“vós industrializastes Minha Casa; com efeito, essa Casa, que deveria ser 
de oração, vós A transformastes em um covil de ladrões!” (AVVD-07 de fevereiro 

de 1991) 
 
“se verdadeiramente Eu sou3 como dizeis: “o Santo”, onde está a honra 
que Me deveis? se verdadeiramente sou Mestre, onde está o respeito que 
Me deveis? se Eu sou vosso Deus, onde está Minha adoração 
e Meu incenso? onde está Minha devoção?” (AVVD-07 de fevereiro de 1991) 
[3] Os Cains e os Esaús. 

 
“como não podeis ler os Sinais dos Tempos? como não podeis 
compreender as coisas Celestes? como não podeis mais acreditar em 
Minhas Maravilhas? por que perseguis Meus Abéis e Meus Jacós? se não 
abertamente, em segredo?” (AVVD-07 de fevereiro de 1991) 
 
“privastes muitos de comer os frutos de Meus Novos Vinhedos, porque 
Satanás entrou em vós e espreitou vosso espírito, e outros reparam por 
vossos crimes;5 outros reparam por vossa vaidade e vossa loucura; 
para vos salvar;” (AVVD-07 de fevereiro de 1991) 
[5] De repente, a Voz de Jesus tornou-se suave e triste. 

 
“todos os dias, essas almas generosas vos oferecem sua face, para serem 
golpeadas, humilhadas e atormentadas por vossa causa, essas almas 
generosas expiam, com seu próprio sangue, para vos salvar;” (AVVD-07 de 

fevereiro de 1991) 
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“hoje, desço inesperadamente sobre vós, olho à Minha volta e Meu 
Coração está cheio de dor; outrora, cultivei esta terra e transformei-a em 
um Jardim, com os odores mais sutis de suas flores, deixei Meus 
sacerdotes levitas para que o mantivessem; Eu lhes confiei Meus 
Interesses, mas encontrei Meu Jardim negligenciado, Meus canteiros 
secos; estou rodeado por um deserto sem fim, devastado, no qual até 
mesmo os chacais têm dificuldades para sobreviver; escorpiões e víboras 
sãos os habitantes que prosperam em sua aridez traiçoeira; se apenas 
um resto de Meus cordeiros está vivo, é porque, incessantemente, tenho-
vos enviado Meus anjos, para arrebatar Meus cordeiros das presas das 
víboras e do ferrão dos escorpiões;” (AVVD-17 de junho de 1991) 
 
“mas nem bem saí, mal tinha virado Minhas costas, e eles transformaram 
Meu Jardim em um antro de lagartos e aranhas;” (AVVD-17 de junho de 1991) 
 
“fui em todas as direções para encontrar uma forma de eliminar sua 
surdez...” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
“Eu sou o Santo que eles tão perversamente traem e o primeiro a perdoar-
lhes, se tiverem um instante de arrependimento...” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
“...Eu, o Altíssimo, previ a traição de Minha Igreja e os suplícios que Meu 
Corpo receberia; hoje, o sol não vos dá luz nem a lua brilha sobre vós;” 
(AVVD-16 de julho de 1991) 
 
“Satanás cobriu a Terra inteira com sua fumaça; vós apostatastes... 
fizestes de Meu Sacrifício um objeto de escárnio, uma imitação sem valor, 
uma desastrosa abominação; ocultais a Verdade com uma Mentira; sois 
culpados de blasfêmia... Minha Santa Presença em Meu Tabernáculo vos 
perturba, por isso fizestes vossa própria lei, forçando-Me para fora de Meu 
Trono;1 pedistes Meu consentimento antes de fazê-lo?” (AVVD-16 de julho de 

1991) 
[1] Jesus Se refere ao novo sistema de colocar o Santo Tabernáculo numa capela ao lado, ou mesmo 
numa sala lateral, sob o pretexto de que Jesus está num lugar mais seguro e mais silencioso. 



289 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

 
“mas, esses são os sinais dos Tempos: vossa grande apostasia e o espírito 
de Rebelião, que são o Anticristo em vossos dias e a abominação da 
desolação;” (AVVD-16 de julho de 1991) 
 
“tudo o que quero é amor, fidelidade e misericórdia; ... senti-Me traído 
assim como quando Judas Me traiu;” (AVVD-16 de julho de 1991) 
 
“a Casa que estou reconstruindo com o preço do sangue de Meus santos 
mártires, eles continuam destruindo;” (AVVD-04 de agosto de 1991) 
 
“aquilo que Minha Mão direita plantou foi partido em dois, depois em 
três, em seguida foi cortado em pedaços; onde está a vinha6 inteira que 
plantei?...” (AVVD-21 de dezembro de 1992) 
[6] Poderia ser interpretada como Igreja ou o Povo de Deus. 

 
“era uma vez uma vinha; a cada estação, Eu esperava que produzisse 
uvas; ela cobria os vales, as montanhas e se estendia para além dos 
mares, porque se tinha enraizado em Minha Propriedade, em Meu 
Patrimônio; Eu tinha espalhado seus ramos para alcançar os quatros 
cantos da Terra e encher o mundo com seus frutos; mas, ao invés de 
conservá-la, eles a negligenciaram, deixando espinhos e sarças 
multiplicarem-se à sua volta, sufocando ramo após ramo, rebento após 
rebento; aquela planta escolhida, que Minha Mão direita plantou, foi 
derrubada ao chão, e a beleza, a glória e os frutos que ela deu caíram 
como fruta podre;” (AVVD-21 de dezembro de 1992) 
 
“que eles rezem e digam estas palavras: ó Senhor, Vós, que estais entre 
nós, conduzi-nos; fixai Vosso Trono Real no meio de Vossa vinha e dai-
nos Vossas ordens; Ó Senhor Santo de toda a santidade, purificai-nos 
para que preservemos a integridade de Vossa Casa e de Vossa Vinha, 
intervinde amorosamente e protegei aquilo que Vossa Mão direita 
cultivou; nós falhamos para Convosco, mas sabemos, acreditamos e 
confiamos que abrireis amplamente Vossos Portões para deixar o Rio da 
Vida fluir em uma vinha real; e, uma vez mais, Dele brotarão ramos que 
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produzirão frutos e se tornarão uma Vinha Real, mais real que antes, 
porque Vosso Espírito Santo, o Doador da Vida, irá cobri-la com Sua 
sombra; amém;” (AVVD-21 de dezembro de 1992) 
 
“não vos disse que cardeais se oporão a cardeais, que bispos irão contra 
bispos e que muitos estão no caminho da perdição?” (AVVD-19 de fevereiro de 

1993) 
 
“em sua infindável batalha, eles enfraqueceram Minha Igreja; hoje, esse 
espírito de rebelião cresce no interior de Meu Lugar Sagrado;” (AVVD-19 de 

fevereiro de 1993) 
 
“lembras-te da visão que te dei das víboras rastejando sobre os Santos 
Sacramentos do Altar? não te revelei quantos deles se opõem ao Meu 
Papa?2 e de como eles o empurram de lado?3 Eu já te fiz uma descrição 
detalhada da Rebelião no interior de Minha Igreja;4” (AVVD-19 de fevereiro de 

1993) 
[2] O Papa João Paulo II. [3] Mensagem anterior. [4] 12 de setembro de 1990; 2 de junho de 1991; 
6 de junho de 1991; 27 de junho de 1991; 16 de julho de 1991. 

 
“Meus templos6 têm agora um terreno comum com os comerciantes; 
trocaram Minha Santidade por um tributo a Satanás! falo daqueles que 
apostataram e permitiram uma Mentira passar por seus lábios...” (AVVD-22 

de fevereiro de 1993) 
[6] Compreendi: almas. 

 
“estou cansado de suportá-los; outrora, a integridade vivia em Minha 
Casa, pois Minha Lei era seu pão de cada dia, mas veja no que Se 
transformou Minha Casa agora, numa desolação, uma toca para o lagarto 
e a aranha!” (AVVD-22 de fevereiro de 1993) 
 
“ah! mas Eu desfarei tudo isso; Meu Coração está despedaçado dentro de 
Mim, ...e Meus Anjos temem e tremem da Hora que reservei para 
irromper, quando Minhas Ordens forem dadas: não mais suporto ver as 
Lágrimas derramadas por Vossa Santa Mãe, todas as vezes que Meu Filho 
é recrucificado; os pecados de vossa geração levam Meu Filho ao 
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Calvário, a todo momento;” (AVVD-22 de fevereiro de 1993) 
 
“Minha alma não consegue mais suportar os gemidos de Meu Filho sendo 
recrucificado; embora ambos, Meu Filho e vossa Santa Mãe, escondam 
o melhor que podem Sua dor, Meus Ouvidos ouvem tudo; Meus Ouvidos 
e Meus Olhos não são humanos e nada Me escapa;” (AVVD-22 de fevereiro de 

1993) 
 
“...a Rebelião em Minha Casa fará desabar Minha Ira sobre vós e, em 
breve, a mais profunda escuridão, se propagará na Terra; não é Minha 
escolha, mas vossa; escolhi levantar-vos de vossos túmulos com 
Misericórdia e Amor, Compaixão e Paz, mas vede quantos de vós 
permaneceis impassíveis diante de Minha oferta; nada mais vos comove; 
esgotastes Minha Paciência...” (AVVD-22 de fevereiro de 1993) 
 
““Pois o mistério da impiedade já está agindo, só é necessário que seja 
afastado aquele que ainda o retém! Então, aparecerá o ímpio;”1” (AVVD-17 

de março de 1993) 
[1] 2Ts 2, 7. 

 
“Eu vos digo: amai Minha Igreja como Eu a amo e sacrificai-vos como Eu 
Me sacrifiquei por Minha Igreja, para fazê-La inteiramente santa; vós 
também, Meus padres, sacrificai-vos por Ela, imitai-Me;” (AVVD-17 de março 

de 1993) 
 
“digo-vos tudo isso e sei que Minhas ovelhas, as que Me pertencem, 
escutarão Minha Voz e não Me falharão;” (AVVD-17 de março de 1993) 
 
“Eu, Jesus Cristo, desejo avisar Meus padres, bispos e cardeais, desejo 
avisar toda Minha Casa, sobre uma grande tribulação; Minha Igreja 
aproxima-Se da grande tribulação;” (AVVD-17 de março de 1993) 
 
“em verdade vos digo que, em breve, sereis provados pelo fogo; rezai e 
jejuai para não serdes postos à prova; permanecei firmes e guardai as 
tradições que vos foram ensinadas;” (AVVD-17 de março de 1993) 
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“obedecei a Meu Papa,2 não importa o que aconteça, permanecei fiéis a 
ele, e Eu vos darei as graças e a força de que necessitareis; exorto-vos a 
permanecerdes fiéis a ele e a vos afastardes de qualquer um que se rebele 
contra ele;” (AVVD-17 de março de 1993) 
[2] João Paulo II. 

 
“em breve enfrentareis uma provação como nunca experimentastes 
antes;” (AVVD-17 de março de 1993) 
 
“Meus inimigos tentarão, com discursos insidiosos, comprar-vos para si 
próprios;” (AVVD-17 de março de 1993) 
 
“o Papa3 terá muito que sofrer; eis porque todos vós sereis perseguidos 
por proclamardes a Verdade e por serdes obedientes a Meu Papa;” (AVVD-

17 de março de 1993) 
[2] João Paulo II. 

 
“com dor e tristeza em Meu Coração, tudo o que vejo em Minha Casa: 
hoje, o Tirano já pisa em Meu Corpo e deseja abolir inteiramente Meu 
Sacrifício Perpétuo; um dos seus, que vive sob Meu teto, Me trai; ele 
proclama a paz, mas busca somente o mal; ele queima incenso, mas é 
para invocar Satanás e ganhar mais poder;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“ele e seus seguidores estão determinados a colocar-se em Meu Trono e 
a governar o mundo com vestes de profetas e ah!... tantos de Meus 
pastores foram desencaminhados por seus falsos ensinamentos e erros;” 
(AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“eles abandonam as santas regras que Eu lhes dei;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“Eu vos avisei que, nos últimos dias, a Babilônia seria erigida no coração 
de Meu Santuário, transformando  Meu Lugar Santo num covil de ladrões, 
num antro de demônios!” (AVVD-27 de maio de 1993) 
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“eles estão ocupados em negociar em Minha Própria Casa;” (AVVD-27 de maio 

de 1993) 
 
“eles estão atrás de Meus profetas, matam Meus porta-vozes e poupam 
seus próprios falsos profetas que difundem heresias e erros!” (AVVD-27 de 

maio de 1993) 
 
“eles desonram Meus profetas na frente do mundo, mentindo ao mundo 
que adora ouvir calúnias e insultos;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“eles rompem Minhas Tradições para instalar ostentação e doutrinas 
humanas;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“esses vendilhões enganam a muitos com argumentos capciosos; eles 
colocam os seus nas melhores cadeiras, para reinar com um cetro de 
Falsidade;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“Satanás está a caminho de colocar todos à prova; ele vem para vos 
dispersar e dividir; ele está a caminho de Meu Trono, em Meu 
Tabernáculo, para vender Meu Sangue e remover Meu Sacrifício 
Perpétuo;1” (AVVD-27 de maio de 1993) 
[1] Jesus estava com tanta dor que chorou. 

 
“Meu povo... Minha herança... para vós que Eu grito: padres e ministros 
de Meu Altar, vós que Me elevais todos os dias não Me abandoneis 
nunca, não Me vendais nunca...2” (AVVD-27 de maio de 1993) 
[2] Mais lágrimas de Jesus. 

 
“o Inimigo, aquele que se diz maior que tudo que é venerado, se 
entronizará em Meu Santuário; ele está a caminho, com um nó corrediço 
em suas mãos, na direção daquele que foi por Mim designado3 e que 
impede a rebelião de explodir; ele é discreto e corajoso; e sua vida está 
sendo derramada em sacrifício...4 Eu o abençoo por manter pulso firme 
quanto à Mensagem imutável da Tradição, mas Satanás deseja silenciá-
lo, a fim de poder, através da boca daqueles que vendem Meu Sangue, 
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expandir seus5 erros e levar todos vós à ruína; esta é a hora de Satanás; 
com os vis motivos de destruir Minha criação;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
[3] O Papa João Paulo II. [4] O Papa. [5] De Satanás. 
 
“o Amor não tem medo de morrer, por isso, também vós, Meus amigos e 
Meus pastores, não tenhais medo, segui-Me; vosso dever é defender 
Minha Palavra e Minha Igreja até a morte;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“segui-Me nas Minhas Pegadas manchadas de Sangue até o Calvário...” 
(AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“essas Lágrimas de Sangue que derramo todos os dias são provocadas 
pela iniquidade e pela maldade;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“1era! ó era! Por que abandonastes vosso Deus?” (AVVD-27 de maio de 1993) 
[1] Depois de alguns instantes de silêncio, muito triste, o Senhor de novo chorou. 

 
“ninguém, realmente, acreditou que Satanás penetraria nas portas de 
Meu Santuário e, no entanto, ele penetrou... ele caminhou direto para o 
Meu Santuário, através dos pecados e erros dos Meus que, até o dia de 
hoje, opõem-se ao pastor10 que vos dei;” (AVVD-01 de junho de 1993) 
[10] Sua Santidade, o Papa João Paulo II. 

 
“...como podeis esperar que Meus cordeiros respeitem esses padres 
quando eles próprios se rebelam contra o Meu escolhido? eles não 
prestam atenção ao Meu pastor.... a tristeza toma conta de Mim e Meu 
Coração está dilacerado ao ver o que ainda está para acontecer; o que 
tem sido um fragmento da apostasia agora se transformará numa 
apostasia geral, bem enraizada; essa apostasia será tão vasta que, ao 
espalhar-se, engolirá muitos....” (AVVD-01 de junho de 1993) 
 
“o espírito rebelde que prospera dentro deles agora se manifestará; não 
leste, não compreendeste? “um miserável se levantará e tropas enviadas 
por ele virão profanar o santuário-cidadela e abolirão o Sacrifício 
Perpétuo, ali introduzindo a abominação da desolação3...” (AVVD-01 de junho 

de 1993) 
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[3] Dn 11, 31. 

 
“este espírito rebelde seduzirá os povos da Terra;”5” (AVVD-01 de junho de 1993) 
[5] Ap 13, 14. 

 
“Eu vos pedi que permanecêsseis despertos e que fizésseis vigílias de 
orações, com receio de que também sejais destruídos;” (AVVD-01 de junho de 

1993) 
 
“Meu Espírito é essencial para reconstruir Minha Igreja, Ele é: A Pedra 
Angular de Minha Igreja mas a vossa geração A está rejeitando;1” (AVVD-11 

de junho de 1993) 
[1] A Pedra Angular. 

 
“apressai-vos e reconstruí Minha Igreja, utilizando cada pedra, e não vos 
esqueçais da pedra essencial, não rejeiteis a pedra angular!” (AVVD-11 de 

junho de 1993) 
 
“contratei homens para guardar Meu rebanho até Meu Regresso, no 
entanto, mal partira, mal tinha saído e já os homens contratados foram 
para as cidades em busca de altos postos;” (AVVD-30 de junho de 1993) 
 
“não leste:1 “ai do pastor insensato que abandona suas ovelhas!”” (AVVD-

30 de junho de 1993) 
[1] Zc 11, 17. 

 
“são fiéis e verdadeiros; os pastores que cuidam de Minhas ovelhas e que 
permaneceram com elas com o cajado em sua mão e que não usaram 
impressionantes paramentos,4 nem sentaram-se em Meu Trono5 com um 
cetro, pretendendo ser Deus,6 são fiéis;” (AVVD-30 de junho de 1993) 
[4] Paramentos impressionantes simbolizam a sede de honras. [5] Ez 28, 2. [6] Ez 28, 2; 2Ts 2, 4. 

 
“aqueles que entregaram sua vida por Minhas ovelhas são Meus 
verdadeiros pastores...” (AVVD-30 de junho de 1993) 
 
 
“vós os reconhecereis pelas feridas em seu corpo; feridas que receberam 
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na casa de seus amigos;7” (AVVD-30 de junho de 1993) 
[7] Pastores também, mas infiéis. 

 
“rezai por vossos sacerdotes,3 que estão muito fracos; eles olham sem ver 
e escutam sem ouvir, neste estado, eles estão com a mente deturpada...” 
(AVVD-07 de agosto de 1994) 
[3] Aqueles que estão, especialmente, na ilha de Rodes. 

 
“eles Me são tão queridos como vós, e Eu os amo tanto quanto amo todos 
vós; respeitai-os e rezai por eles;” (AVVD-07 de agosto de 1994) 
 
“Minha Igreja terá de passar por todos os sofrimentos e traições que Eu 
Próprio passei, mas as Escrituras, uma vez mais, têm de ser cumpridas 
quando dizem: “Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas!”1 no 
entanto obedecei esse pastor, não importa o que aconteça, permanecei 
fiéis a ele e a nenhum outro; vosso pastor será atingido... e os gemidos 
de Meu povo atravessarão os céus; quando Minha cidade se transformar 
em nada mais que escombro, a terra se fenderá, se dividirá e será 
sacudida;” (AVVD-03 de outubro de 1994) 
[1] Zc 13, 7. 

 
“enquanto tudo isso estiver acontecendo diante de vossos olhos, uma 
centelha brotará no Leste; uma leal mão se estenderá do Leste para 
defender Meu Nome, Minha Honra e Meu Sacrifício;” (AVVD-03 de outubro de 

1994) 
 
“enquanto blasfêmias estiverem sendo derramadas da boca da Besta, um 
coração será oferecido do Leste para salvar esse Irmão que será preza do 
Maligno; e enquanto acordos estiverem sendo rompidos, profetas 
repelidos e mortos, uma nobre voz do Leste será ouvida: ó Irresistível, 
fazei-nos dignos de Vosso Nome; concedei-nos a graça de sermos um em 
Vosso Nome...” (AVVD-03 de outubro de 1994) 
 
“Nossos Dois Corações serão vosso único refúgio, nesses dias de vossa 
aflição;” (AVVD-03 de outubro de 1994) 
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“quero que sejais corajosos, não tenhais medo nos dias dessa grande 
tribulação, continuai a defender Minha Palavra, Minha Tradição e não 
aceiteis ostentação e doutrinas humanas que Meu Inimigo, com sua 
caneta, acrescentará e assinará;” (AVVD-03 de outubro de 1994) 
 
“Sua assinatura será com sangue tirado das crianças...” (AVVD-03 de outubro 

de 1994) 
 
“Minha Casa no Oeste está sendo saqueada, mas o vento do Leste se 
levantará e juntos com Meu Sopro retirarão o saqueador;” (AVVD-24 de outubro 

de 1994) 
 
“anjo segue de perto anjo, para avisar todos vós e dizer-vos que Minha 
Cidade, na Margem Oeste, será invadida pelo saqueador e com grande 
violência, para se opor e contradizer Minha Lei, Minha Tradição e Minha 
Divindade; o país inteiro se tornará um horror; vossos santos, Meus 
mensageiros e Meus profetas, serão impedidos de continuar seu 
trabalho... e sobre vós se espalhará uma pesada escuridão, enquanto 
o Inimigo, que é um erudito, estiver banindo Meu Sacrifício Perpétuo, 
pensando que suas ações passam despercebidas, com seus pecados 
secretos;” (AVVD-24 de outubro de 1994) 
 
“Minha Mão descerá de repente sobre ele, destruindo-o; essa Noite foi 
profetizada nas Escrituras;” (AVVD-24 de outubro de 1994) 
 
“...a Glória brilhará da margem oriental; por isso digo à Casa do Oeste: 
volta teus olhos para o Leste; não chores amargamente sobre a Apostasia 
e a destruição de tua Casa; não entres em pânico, pois amanhã comerás 
e beberás junto com Meu rebento da margem oriental; Meu Espírito vos 
unirá;” (AVVD-24 de outubro de 1994) 
 
“Minha Igreja um dia romperá em gritos de alegria, porque Meu Amor 
eterno acabará com esta Apostasia, mais depressa que o previsto;” (AVVD-

18 de dezembro de 1994) 
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“...mas aos apóstatas e ao Rebelde, um furacão de fogo do Leste os 
abrasará, por causa de todas as coisas sujas que fizeram... o culpado 
morrerá por sua culpa; se ele se converter antes de Meu Dia e restaurar 
o que tem destruído e reconhecer seu pecado, Eu o perdoarei e ele viverá 
e não morrerá: essa é Minha Lei, três vezes Santa;” (AVVD-18 de dezembro de 

1994) 
 
“...apressarei Meu Plano por causa deste resto, por isso permanece 
desperta, pois não sabes quando serei ouvido pela chama... e Meu 
Espírito Santo será derramado em muitos; ... em breve, e este é o vosso 
em breve,1 Eu falarei e Minha Voz será de uma chama, destruindo 
aqueles que destroem a Terra;2” (AVVD-12 de janeiro de 1995) 
[1] O meu em breve é um em breve humano. O em breve de Deus pode facilmente passar de mil anos! 
[2] Ap 11, 18. 

 
“a Misericórdia é vossa esperança de hoje, mas estais satisfeitos por 
encher vosso espírito com o conhecimento que não é, de modo algum, 
conhecimento, e rejeitais Minha Misericórdia que hoje vos concedo; dou-
vos sinais e maravilhas; pelo poder de Meu Espírito Santo dou-vos todos 
esses prodígios, levanto os fracos...” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
 
“em breve, e este é o vosso em breve, quando estiverdes cobertos com 
vosso próprio sangue, Eu, então, como Juiz, vos lembrarei do sangue que 
trazeis em vossas mãos por terdes proibido tantos de receber Minhas 
graças através deste “Recordador” de Minha Palavra;” (AVVD-19 de janeiro de 

1995) 
 
“sois como os romanos, coroando-Me diariamente com uma coroa de 
espinhos; direis então como Pilatos: estou inocente desse sangue e 
lavareis vossas mãos em água perfumada?” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
 
“geração ingrata, tu transformaste Meu testemunho sobre Meu Espírito 
Santo em um mito! transformaste Meus Mistérios num mito... então com 
quem Eu te compararei em tua absoluta nudez? a Caim? ao Faraó? Aos 
Fariseus? ou a Judas?” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
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“como podes tu, que pregas diariamente Minha Palavra, não reconhecer 
os tempos nem os sinais?” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
 
“Minha Mão é mais forte que Meus inimigos; em breve te será dado 
consolo, aliviarei Meu povo e revigorarei vossos padres;” (AVVD-08 de fevereiro 

de 1995) 
 
“Eu, que sou o Sumo Sacerdote, digo-te: ama Meus sacerdotes e reza por 
eles;” ;” (AVVD-03 de abril de 1995) 
 
“Eu olho do Céu e vejo pilhagem em Minha Casa;” (AVVD-15 de abril de 1996) 
 
“permanecei sempre fiéis a Mim e à Tradição da Igreja, permanecei fiéis 
à Instituição de Minha Eucaristia, reconhecendo-Me em Meu Corpo; 
permanecei fiéis aos ensinamentos deste Papa, os quais são sadios 
porque fundamentados na Verdade; Eu sou a Verdade;” (AVVD-22 de outubro 

de 1996) 
 
“permanecendo na Verdade permanecereis em Mim;” (AVVD-22 de outubro de 

1996) 
 
“Minha Igreja primitiva era como uma criança inocente e cheia de amor, 
porque era carregada nos Braços de Meu Espírito Santo;” (AVVD-27 de 

novembro de 1996) 
 
“ó filha do Pai! Meu fruto! cidade e esposa de Meu Espírito Santo, tua 
fragrância te deixou...” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“Minha Igreja esqueceu-Me, sim, negligenciou-Me, Minha Própria 
Esposa... Ela permanece nua e não mostra nenhum interesse em Minha 
Divina doçura;” (AVVD-19 de outubro de 1998) 
 
“como é possível, Minha Esposa, que Me vires tuas costas, quando te 
abro Meu Coração para conversar contigo?” (AVVD-19 de outubro de 1998) 
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“muitos de Meus ministros assolaram Minha Vinha, e Meu rebanho 
dispersou-se; muitos deles reduziram Minha Casa a uma ruína, a uma 
desolação... e eles sabem disso; não há paz entre eles e eles sabem disso; 
estou desapontado com eles e por isso não Me querem ouvir;” (AVVD-01 de 

janeiro de 1999) 
 
“ah! geração, maior proveito que este Livro,3 para estes vossos tão 
miseráveis tempos, não poderíeis ter recebido;” (AVVD-02 de fevereiro de 1999) 
[3] Jesus Se refere aos volumes de A Verdadeira Vida em Deus. 

 
“maior dom para Minha Igreja, pela Sua renovação, Ela não poderia ter 
recebido; mas, uma vez mais, Minha Igreja está Me falhando, pois não 
compreendeu Minhas intenções...” (AVVD-02 de fevereiro de 1999) 
 
“até hoje Meus Misericordiosos Apelos não têm recebido muita atenção1 
nem Meus avisos têm sido considerados;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
[1] Não tanto quanto era esperado. 

 
“o Espírito de Meu Pai é constantemente blasfemado e ridicularizado por 
muitos de Meus ministros;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“e por isso digo a todos que seguem os ditames de seus corações 
endurecidos: uma vez que não vedes a Terra encher-se com o brilho da 
glória de Meu Espírito e continuais a chamar de mal àquilo que é bom e 
santo, por vossa própria incredulidade, atraís sobre vossas próprias 
cabeças vossos pecados:” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“a Igreja definha nesta grande apostasia, apostasia predita mas guardada 
em segredo;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“uma Casa foi construída pela Sabedoria, comprada pelo Sangue 
Precioso;” (AVVD-28 de setembro de 2000) 
 
“Eu vim para resgatar, mas nenhum dos oficiais da Igreja erdadeiramente 
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escutou; é apenas uma revelação particular, não lhe precisais prestar 
ouvido; eles diziam; esconder Minha Voz é um pecado mortal; examinar-
Me completamente e esquadrinhar-Me é pecado repugnante a Meus 
Olhos; vossa incredulidade dirá um dia: mas vede, nós não sabíamos; 
não sabíamos que ofendemos Vossa Misericórdia; com efeito, vós 
ofendestes Minha Misericórdia; não somente ofendestes Minha 
misericórdia mas permitistes aos poderes do mal  ganhar terreno e 
espoliar a Casa que Meu Filho comprou com Seu Precioso Sangue, por 
causa de vossa incredulidade; e como! quão habilidosamente contornais 
Minhas Palavras para justificar vossa incredulidade! não percebeis que 
tomastes Minha Sede? percebeis que vos tornastes o inimigo de toda a 
raça humana? uma vez que, impedindo e diminuindo o valor de Minhas 
Palavras através de Meus profetas, vós os impedis de pronunciar Minha 
Vontade a Meu povo e os impedis de congregar-se e unir a Casa de Meu 
Filho? não ouviste: “quando não há visão, o povo não tem freio; feliz 
aquele que observa o preceito;”5” (AVVD-28 de setembro de 2000) 
[5] Pr 29, 18. Visão é provavelmente um dom profético; preceito pode ser o ensinamento do profeta 
ou então a Lei. 

 
“o destruidor destrói Nossas Vinhas, pilhando as Escrituras e vós o 
sabeis;” (AVVD-28 de setembro de 2000) 
 
“Meus embaixadores da paz choram amargamente com a dureza de vosso 
coração, como Meu Filho chorou amargamente pela dureza de coração 
de Jerusalém, que perseguiu cada profeta;” (AVVD-28 de setembro de 2000) 
 
“Eu vos visitei, …mas a arrogância e a hostilidade foram vossas ofertas a 
Mim; Eu bati às vossas portas, mas não as abristes e também vos 
assegurastes de que vossas janelas estivessem aferrolhadas; não destes 
espaço ao vosso Senhor;” (AVVD-28 de setembro de 2000) 
 
“Eu sou o Supremo Sumo Sacerdote sobre toda Minha Casa, esta Casa 
que os homens impiedosamente dividiram em sua falta de amor; por isso 
devo continuar vendo Minha Casa sendo dividida em tal rebelião 
e não intervir?” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
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“Satanás tomou para si fazer guerra contra Minha Igreja; com violência, 
ele ataca o que Eu comprei com Meu Próprio Sangue; ele mantém Minha 
Igreja dividida, amaldiçoando cada coração fiel que professa a Verdade e 
a Minha Lei;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“à Minha Igreja, dei apóstolos para enriquecê-La, suscitei e dei-Lhe 
profetas, mestres, e, depois desses, milagres, o dom da cura e vários 
outros dons; mas vós devastais Minha Casa, hoje vós A saqueais; Meus 
Olhos são puros demais para pousar nesta rebelião;” (AVVD-20 de janeiro de 

2001) 
 
“os pastores estão divididos, opõem-se uns aos outros; eles vivem em 
uma decadência espiritual e se alguns ainda suportam Minha Cruz, de 
boa vontade e com zelo por Minha Casa, também são perseguidos por 
esses transgressores; podem eles1 dizer que Me obedecem pontualmente? 
se eles dizem “sim”, então explicai-Me vossa divisão; a divisão é um 
pecado; certamente, vós sabeis o sentido de: “Todo reino dividido contra 
si mesmo acaba em ruína e nenhuma cidade ou casa dividida contra si 
mesma poderá subsistir;”2 falta-lhes o sinal distintivo de fé: neles já não 
há mais amor... mesmo que esta divisão não tenha vindo diretamente 
deles, mas de seus ancestrais, eles atiçam este fogo que vem do 
subterrâneo,3 mantendo-o vivo;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
[1] Os transgressores.[2] Mt 12, 25. [3] Inferno. 

 
“por isso, agora peço aos Meus pastores que se arrependam, oferecendo-
Me uma verdadeira metanoia, para permitir, através desse poder colossal, 
que se realize uma transfiguração; a verdadeira metanoia é a porta 
que conduz as almas das trevas à luz;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“Eu sou o Guardião de Minha Casa e de Minha família; sinto-Me 
atormentado ao ver Minha Casa ser despedaçada; leste? “por mãos 
preguiçosas o teto desaba, por braços frouxos goteja na casa”;2 Minha 
Casa foi negligenciada;” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 
[2] Ecl 10, 18. 
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“toda casa é paga por alguém; Eu comprei Minha Casa com Meu Próprio 
Sangue; por que ninguém prestou atenção à Minha súplica, quando rezei 
ao Pai, para que todos fôsseis um? hoje, se tivésseis respondido ao Meu 
Apelo, mostrando obediência, estaríeis compartilhando um Cálice ao 
redor de um só altar;” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 
 
“se as igrejas são capazes de ir além dos obstáculos negativos que as 
impedem de se unir, obstáculos que, conforme as Escrituras são contra 
a realização da unidade da fé, de amor e de culto entre eles, Eu serei fiel 
à Minha promessa de conceder um tempo de paz em todo o mundo; esta 
paz atrairá cada ser ao Meu Corpo Místico, realizando Minhas Palavras 
dadas a todos vós em Minha oração a Deus Pai, quando implorei: 
3“a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, 
que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste;”” 
(AVVD-10 de dezembro de 2001) 
[3] Jo 17, 21. 

 
“Minhas palavras entoadas significavam que toda a criação deve ser 
afetada por uma unidade espiritual e não por uma unidade resultado de 
um tratado assinado; 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-

10 de dezembro de 2001) 

 

58.  IMAGENS QUE CHORAM 

 
“permito que imagens Minhas chorem para despertar vosso remorso e 
vossa dor, mas o que ouço é um breve suspiro, no qual encontro um 
pequeno alívio, mas, muito rapidamente, permitis que vosso coração 
seja tomado pelas preocupações do mundo; permitis que vosso coração 
seja impedido de confortar-Me e de ser o consolador do Consolador, 
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Aquele que vos poderia transfigurar, que poderia ressuscitar vossa alma, 
que poderia divinizar vossa alma... outros, depois de verem as torrentes 
derramadas de Meus Olhos, permanecem insensíveis por causa de sua 
incredulidade; tendo perdido o sentido de Minhas maravilhas eles não as 
compreendem e, com frenesi, perseguem Meus sinais;” (AVVD-02 de junho de 

1994) 
 
“quem poderia compreender Minha profunda tristeza? ... quem poderia 
dar-Me alívio? quem de vós pode dar-Me repouso? cada hora que um dia 
contém, cada minuto que existe, Eu estou perto de vós e 
vos chamo: voltai a Mim, voltai ao Amor; oh! mas tantos de vós tornaram-
se cruéis...” (AVVD-02 de junho de 1994) 
 
“vós Me vedes encharcado em Meu Sangue, no entanto não dais 
descanso aos vossos olhos; oh!... até quando não ouvireis vosso Deus 
gemendo?...” (AVVD-02 de junho de 1994) 

 

59.  IMPÉRIO DO MAL 

 
 
“vos vejo dispersos e desconhecedores dos perigos que o demônio vos 
preparou, Meu Coração dilacera-Se ao vos ver tão distantes de Mim!” 
(AVVD-23 de outubro de 1986) 
 
“quero que escrevas tudo isso que será ditado por Mim; bem-amada, 
aproxima-te de Mim; quero que Meus filhos compreendam que suas 
almas vivem e que o demônio existe; tudo o que está escrito em Minha 
Sagrada Escritura não é mito; Satanás existe e busca a ruína de vossas 
almas; sofro ao ver-vos adormecidos e alheios à sua existência;” (AVVD-07de 

março de 1987) 
 
“o demônio tentará sempre interferir para impedir Meus desígnios, mas 
Eu prevalecerei; portanto confia em Mim;” (AVVD-22 de março de 1987) 
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“Meu exército combaterá Satanás e seus seguidores, incluindo todos os 
que tentaram destruir Minha Lei;” (AVVD-22 de março de 1987) 
 
“eis o quão traiçoeiro e enganador Satanás é; hoje, seu ofício consiste em 
convencer Minha criação de que ele não existe; desse modo, ele trabalha 
sem ser temido e, tal como cordeiros, Minha criação é pega em armadilha 
e devorada pelo lobo; este é seu plano atual;” (AVVD-22 de novembro de 1987) 
 
“Satanás sabe que seus dias estão contados, por isso o dragão vermelho 
tenta arrastar consigo o maior número de almas que puder;” (AVVD-03 de 

junho de 1988) 
 
“ele introduziu em muitas mentes, ...todo o tipo de diversões afastando-
vos da Verdade e de tudo o que é santo;” (AVVD-03 de junho de 1988) 
 
“como nos tempos de Sodoma e Gomorra, para que encham vosso 
espírito, sem deixar espaço para o que é santo; sem deixar espaço para 
Mim, vosso Criador e Deus;” (AVVD-03 de junho de 1988) 
 
“Satanás está intensificando suas obras em Minha criação, a fim de vos 
arrastar para o Abismo; ó criação! como sois fracos, como sois 
terrivelmente fracos!” (AVVD-03 de junho de 1988) 
 
“ficai alerta, Meu inimigo é como uma besta selvagem que foi ferida 
tornando-se, portanto, mais feroz e mais perigosa, pois a Hora de Meu 
Regresso está próxima de vós e, uma vez que Eu vos darei maiores Sinais 
do que estes de hoje, Satanás já espalha, em Meus lugares Santos, antes 
da vigília dos Grandes Sinais: confusão entre vós para vos levar à 
discórdia; ficai em paz, todos vós; confiai em Mim e apoiai-vos em Mim; 
fazei tudo o que puderdes, e o resto sou Eu que realizarei através de 
Minhas Obras; lembrai-vos de que tenho todas as chaves, de todas as 
portas, e que abrirei cada porta na hora que Eu escolher;” (AVVD-08 de junho 

de 1990) 
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“em verdade vos digo que, nos próximos dias, Satanás e os espíritos 
imundos não trabalharão sutilmente como fizeram antes; não, agora 
chegou o tempo em que ele e os espíritos imundos se mostrarão 
abertamente a cada habitante da Terra;” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“...Eu vos digo: é culpa vossa que Meu Nome seja blasfemado entre os 
ímpios; manchastes Meu Santuário ordenando homens pervertidos com 
paixões degradantes;” (AVVD-05-29 de agosto de 1990) 
 
“contaminados todos iguais, eles não Me temem;” (AVVD-05-29 de agosto de 

1990) 
 
“a segunda besta, isto é, o Falso Profeta, o “sumo sacerdote”, a Lança, o 
chacal são todos um e o mesmo; ele é aquele que se armou até os dentes 
para fazer guerra à Minha Lei1 e a Meus profetas;2” (AVVD-05-29 de agosto de 

1990) 
[1] Também conhecida como Moisés. [2] Também conhecidos como Elias. Ap 11, 1-13. 

 
“ele e seu clã são os chacais que te mencionei em Minhas Mensagens 
anteriores; cansei-Me dele e de todo seu clã, e não sinto prazer em punir; 
Eu queria redimi-los, adotando-os como filhos Meus, mas eles 
permitiram-se ser comprados por ricos comerciantes que cairão com eles; 
sente Minha tristeza, sente Meu pesar, sente Minha dor; eles são idólatras 
do dinheiro...” (AVVD-05-29 de agosto de 1990) 
 
“o Rei dos reis, o Cordeiro de Deus, o Primeiro e o Último, a Palavra de 
Deus, o Ressuscitado, o Cristo, o Redentor; para abolir e acabar com sua 
conspiração contra Minha Igreja, e seus falsos ensinamentos sobre Minha 
Palavra e Minha Imagem; não falo por metáforas agora, digo-te, em 
palavras simples, que eles Me estão conferindo um título que não Me 
pertence e não é Meu; um falso Cristo, uma imagem sem vida, um falso 
deus: sutilmente escondido sob um falso ecumenismo...” (AVVD-10 de 

setembro de 1990) 
 
“Eu dominarei esses falsos mestres de vossa era e vos darei os tesouros 
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escondidos de Meu Sagrado Coração, colocando em vossa língua a 
linguagem de Minha Cruz, que é o Amor, com todos Seus Mistérios e 
Milagres e Maravilhas!” (AVVD-10 de setembro de 1990) 
 
“lembrarei a Meus pastores as palavras “liderança e serviço”; e Eu lhes 
ordenarei que não devem ser como os grandes homens que fazem sua 
autoridade sentida entre os pobres; não, qualquer um que queira ser 
grande entre os pobres, deve ser seu servo, e qualquer um que queira ser 
o primeiro deve ser o último, assim como Eu vim à Terra, não para ser 
servido mas para servir e para dar Minha Vida para resgate de muitos;” 
(AVVD-10 de setembro de 1990) 
 
“o príncipe2 deste mundo tem grande poder, e isso lhe foi dado para 
cumprir as Escrituras;” (AVVD-04 de fevereiro de 1991) 
[2] Satanás. 

 
“o Inimigo levanta fortificação após fortificação ao redor de Minhas 
Tradições e ao vosso redor! quando ele vos cerca e vos confina de todos 
os lados, ele vos provará na fornalha da aflição;” (AVVD-12 de abril de 1994) 
 
“guardai Minhas Santas Regras e abstende-vos das coisas que o mundo 
vos oferece; não deis ensejo ao Inimigo; não vos alimenteis das coisas 
que não são santas, este é Meu segundo aviso;” (AVVD-07 de agosto de 1994) 
 
“em vossa geração, são concedidas grandes honras; ele foi um assassino, 
desde o início, e um mentiroso e, agora, ele é adorado como um pai; as 
honras lhe são dadas; em vossos dias, eles se inclinam baixíssimo 
diante de suas obras e, dessa forma, vossa geração atraiu o castigo sobre 
si; vossas nações estão infetadas por legiões de espíritos impuros que 
vagueiam por toda parte; hoje, Satanás tenta até mesmo os eleitos 
de Deus;” (AVVD-14 de outubro de 1994) 
 
“constrói torres com sangue4 inocente e funda suas pátrias no crime; só 
esse sacrifício5 agrada a Satanás...” (AVVD-14 de outubro de 1994) 
[4] O aborto legalizado em muitas nações. [5] O aborto agrada a Satanás porque ele precisa de sacrifícios 
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humanos para ganhar poder; assim, o aborto é praticado diariamente por muitos, que não têm 
consciência de que isso se torna um culto gratuito para o Demônio. Ele tem sede de sangue e agora o 
obtém do inocente. 

 
“o grande dragão, a serpente original conhecida como demônio ou 
Satanás, continuará somente por um tempo muito curto agora a 
desencaminhar o mundo;” (AVVD-07 de dezembro de 1994) 
 
“e o poder e a autoridade que ele está dando à besta, junto com a segunda 
besta, o falso profeta, serão derrubados e Eu triunfarei;” (AVVD-07 de dezembro 

de 1994) 
 
“tua era desafia Meu Poder;” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“vês essas dez Torres que tu mesmo construíste como Lojas? ...teu 
império desmoronará junto contigo; e aquelas pedras preciosas que 
consideravas valiosas? jamais as possuirás...” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“infelizmente para vós, estais disfarçados de servos da justiça1 servindo 
em Minha Igreja, mas nada mais sois do que servos falsificados servindo 
às regras da Besta;” (AVVD-19 de junho de 1995) 
[1] Os Cains de hoje: os apóstatas que espalharam erros; aqueles que querem abolir o Sacrifício 
Perpétuo; aqueles que contradizem o Papa, por quererem guardar a Tradição da Igreja, como na Igreja 
Primitiva; e aqueles que combatem a Unidade. 

 
“estais descontentes com aquele que senta na Cátedra de Pedro e que 
vos recorda constantemente para observar Minhas santas regras, uma vez 
que são sagradas; estais descontentes com seus apelos à Tradição de 
Ecclesia e para viver diariamente uma vida Eucarística; estais angustiados 
quando se trata de aproximar a Igreja Oriental da Igreja Ocidental e 
realizar a unidade!” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“em segredo, vós2 visais a Cátedra de Pedro, fazendo uso de vosso povo, 
a quem colocastes em altos postos para mascarar a Verdade, com 
liberalismo e tudo; saqueais Minha Sagrada Lei e A devorais, a fim de 
eliminar Minha Tradição;” (AVVD-19 de junho de 1995) 
[2] A Besta e seus seguidores. 
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“...Meu Pai vos despojará de tudo o que possuís, incendiando vossas dez 
Torres, deixando suas fundações desprotegidas; todas vossas pedras 
preciosas serão despedaçadas e sereis consumidos pelo fogo; a não ser 
que ouça vosso grito de arrependimento...” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“a rebelião vem de Satanás, que foi o primeiro Rebelde;” (AVVD-20 de setembro 

de 1996) 
 
“em verdade vos digo que a hora da rebelião chegou, a hora deste que 
pretende ser muito maior que tudo o que os homens chamam de ‘deus’ 
está aqui, e ele está no meio de vós; ele deseja entronizar-se em 
Meu Santuário, a fim de sibilar sua doutrina... profanando Minha 
Instituição da Eucaristia; ele e os seus desejam abolir Meu Sacrifício 
Perpétuo; ele quer quebrar Minha Aliança e Minha Lei; então, uma vez 
isso feito, ele adulará muitos, conferindo-lhes grandes honras; eis por que 
muitos o reconhecerão e à sua doutrina; mas os Meus, Meus Jacós que 
Me conhecem, eles permanecerão firmes a Meu lado e se oporão a ele;” 
(AVVD-20 de setembro de 1996) 
 
“Eu destronarei o Rebelde; esta vitória virá com fogo, e como gostaria que 
ele já estivesse aceso! mas Minha Igreja deve receber um batismo, e 
como Me angustio até que tudo esteja consumado!1” (AVVD-20 de setembro de 

1996) 
[1] Alusão à Paixão de Jesus: Lc 12, 49-50. 
 

“este batismo virá do céu, as nuvens de chuva o derramarão;” (AVVD-20 de 

setembro de 1996) 
 
“3ó escravos da Besta! não vedes como ela4 vos conduz lenta e 
sorrateiramente à vossa destruição?5 mas, embora conspireis para 
prejudicar Minha Igreja e teçais vosso plano como podeis, não podereis 
e não conseguireis triunfar, no fim Eu triunfarei; Eu já desmascarei às 
nações parte de vosso plano, e o dia em que o Rebelde aparecer, no dia 
em que tu6 apareceres, Eu desmascararei às nações todo teu plano de 
destruição; Eu revelarei ao mundo inteiro as intenções de teu coração...” 
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(AVVD-22 de outubro de 1996) 
[3] Então Jesus Se virou para bradar aos seguidores da Besta, o que se segue. [4] A Besta. 
[5] Senti a dor de Jesus e como, apesar de sua falta, Ele os amava muito. [6] Jesus fala ao Rebelde. 

 
“Satanás quer destruir o que instituí, ele quer destruir o que Eu, o 
Cordeiro, vos deixei: Minha Igreja;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“ele A põe em confusão, em desordem, e Meu Corpo está dividido por 
um espírito de rebelião, um espírito racionalista e naturalista povoou Meu 
Corpo, que Me desonra no Santíssimo Sacramento;” (AVVD-27 de novembro de 

1996) 
 
“Minha majestade cobre os Céus, e ainda que hoje vossa Terra esteja no 
terror por causa de sua iniquidade, Minha majestade e Meu esplendor 
cobrirão a Terra6 e cada mal será revelado, uma vez que agora o mal se 
esconde na escuridão da Terra;” (AVVD-12 de dezembro de 1996) 
[6] O Triunfo do Senhor. 

 
“Meu triunfo sobre todas as forças malignas está próximo;” (AVVD-12 de 

dezembro de 1996) 
 
“Eu estou, através destas Mensagens, exibindo seus planos assassinos 
contra Minha Igreja, estou exibindo seus desígnios enganadores para o 
mundo; eis porque muitos deles querem bloquear Minhas Palavras dadas 
a ti nestas Mensagens;” (AVVD-20 de dezembro de 1996) 
 
“Satanás e seu obscuro domínio cospem na Terra seu vômito, levando 
aflição às famílias, assim como divisão;” (AVVD-12 de abril de 1997) 
 
“eles levantam falsos profetas em todo o mundo, realizam sinais e 
portentos igualmente, com o objetivo de que os eleitos também caiam em 
sua traição; esses falsos profetas estão sendo derramados em vós como 
chuva, levando muita discórdia e muita confusão, Meus pobres filhos...” 
(AVVD-12 de abril de 1997) 
 
“suas profecias são como ervas venenosas que agora prosperam nos 
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sulcos dos campos do Senhor; suas raízes espalham-se para produzir 
novas ervas venenosas;” (AVVD-12 de abril de 1997) 

 

60.  INCRÉDULOS 

 
“por que, por que há homens que se dizem especialistas, julgando se Eu 
sou ou não, impedindo qualquer possibilidade de Meus filhos  
Me encontrarem, deixando-os desconsolados, desamparados e desi-
ludidos, desconsiderando todas as Minhas  graças  e  afastando  Meus  
filhos  de Mim; por que todas Minhas bênçãos concedidas são rejeitadas? 
bênçãos que  Eu dei; Eu sou a Riqueza Infinita;” (AVVD-05 de outubro de 1986) 

 
“ó homens de pouca fé, quão pouco Me conheceis! esquecestes de que 
Eu sou a Riqueza Infinita? por que vos surpreendeis com a espécie de 
instrumentos que uso? Meu poder é grande e sem limite e farei com que 
Minhas Palavras sejam conhecidas através de almas miseráveis...” (AVVD-

30 de janeiro de 1987) 
 
“era! ó era, deste crédito antes mesmo de olhares rapidamente Minhas 
palavras? aparentemente glorificando-Me, ao Me defenderes estás 
involuntariamente zombando de Mim?” (AVVD-22 de março de 1987) 
 
“não vos surpreendais com os fracos instrumentos de que Me sirvo para 
manifestar Minhas Palavras; porque Eu poderia pegar quaisquer destas 
pedras e transformá-las em devotos seguidores Meus!” (AVVD-27 de março de 

1987) 
 
“já não vos disse que derramarei Meu Espírito em toda a humanidade e 
que Meus filhos e filhas profetizarão, que exibirei portentos no Céu e na 
Terra? Meus caminhos não são os vossos e Meus sinais não são os 
vossos;” (AVVD-27 de março de 1987) 
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“por que recusam-se a ouvir? se eles anseiam por Mim e não Me ouvem 
é por causa de sua apostasia, que cresceu tão densa como lama;” (AVVD-

05 de abril de 1988) 
 
“não espezinheis Minhas Obras Providenciais negando a Paz a Meus 
filhos, fazendo com que nenhum deles vos siga em vossas próprias 
tradições;” (AVVD-05 de abril de 1988) 
 
“não vos surpreendais com os fracos instrumentos que utilizo para 
manifestar-Me; Eu sou Deus e escolho quem quero;” (AVVD-05 de abril de 1988) 
 
“aqueles que rejeitam Minhas Obras Providenciais6 estão cegos por sua 
vaidade, que os obscurece; eles são aqueles mesmos guias cegos que 
repetem o Erro; limpos e polidos por fora, mas todos corrupção e 
ossos mortos, por dentro!” (AVVD-04 de maio de 1988) 
[6] Essas e outras mensagens. 

 
“...e para aqueles que estão surpresos com a espécie de instrumento que 
escolho, a Escritura diz: “Fui encontrado por aqueles que não Me 
procuravam; tornei-me visível aos que não perguntavam por Mim;”” (AVVD-

06 de setembro de 1988) 
 
“Meu conselho para aqueles que te oprimem é: “se não vos tornardes 
como crianças novamente, não podereis entrar em Meu Reino;”” (AVVD-09 

de setembro de 1988) 
 
“quem disser que Minhas Mensagens são ignominiosas, está apenas Me 
condenando e, ao condenar-Me, condena-se a si próprio; um homem não 
espiritual é incapaz de compreender o Espírito com sua mente e incapaz 
de penetrar na Sabedoria para compreender o Espírito; é preciso abrir o 
coração e deixar o Espírito entrar e, desse modo, encontrar com seu 
espírito; então Meu Espírito alimentará seu espírito, e a Sabedoria o 
iluminará para ver o que é o Espírito, como o Espírito age, o que o Espírito 
sente;” (AVVD-25 de setembro de 1988) 
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“não busqueis compreender por que Minha Voz é transmitida por este 
fraco instrumento; crede com simplicidade de coração; evitai colocar-Me 
à prova, sede favoráveis aos Meus Olhos como crianças inocentes e 
puras;” (AVVD-23 de abril de 1989) 
 
“senti Meu ardente Amor por vós; não Me resistais, não resistais à Minha 
súplica, vinde a Mim e deixai-Me mergulhar-vos nas profundezas de Meu 
Sagrado Coração; que Meu Coração seja vosso Refúgio;” (AVVD-23 de abril de 

1989) 
 
“...àqueles que ainda suprimem Meu Santo Espírito: como não 
reconheceis Os Tempos? como decidistes rejeitar Meus Sinais e Minhas 
Maravilhas? Por que abafais constantemente Minha Voz e perseguis 
constantemente Meus profetas? por que temeis e estais tão ansiosos em 
apagar a pequena chama que vedes iluminar vossa escuridão? por que 
vos apressais em espezinhar e aniquilar toda flor que cresce, com Minha 
Graça, em vosso deserto e aridez? como Me desejais, vosso Deus, calado 
e morto? deixai-Me, então, dizer-vos e lembrar-vos Quem Eu Sou; Eu Sou 
o Verbo e Vivo Eu Agirei” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“quando estava na Terra, multipliquei Meu Pão e Meus Peixes e alimentei 
multidões, e, quando Moisés atravessou o deserto com milhares de 
pessoas, e nada tinham para comer, as Reservas do Céu abriram-se e 
alimentaram todos com maná;” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“sereis alimentados diretamente por Mim, pois pretendo continuar 
multiplicando Meu Pão e não deixar ninguém faminto; ai daqueles que 
tentam impedir Meus filhos de virem a Mim nestes tempos de Graça!” 
(AVVD-29 de agosto de 1989) 
“portanto, vós, que ainda duvidais, abri vosso coração e não vossa 
mente;” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“Meus ensinamentos são sadios e curam;” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“não julgueis nem abuseis dos anjos enviados por Mim com Meu Espírito; 
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“e nem mesmo o Arcanjo Miguel quando disputava com o diabo, 
discutindo a respeito do corpo de Moisés, atreveu-se a pronunciar uma 
sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: “o Senhor te 
repreenda!”1” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
[1] Jd 9. 

 
“e àqueles que continuam a condenar Minhas Obras, digo: buscai o 
Senhor na simplicidade de coração;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“cada alma que condena Minha Mensagem terá de enfrentar-Me no Dia 
do Julgamento, prestando-Me contas e, acredita-Me, Eu as julgarei 
severamente;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“não muitos escutarão Minha Voz porque falta humildade à tua geração; 
cada vez que Me aproximo de Meus filhos através de instrumentos fracos, 
os Meus, muitos dos Meus, sufocam Minha Voz; ...sua prudência torna-
se imprudência, uma vez que não reconhecem os frutos de Minhas Obras 
Divinas e recusam-se a acreditar; mas como disse antes, eles não 
acreditam porque não são ovelhas Minhas; as Minhas ovelhas escutam 
Minha Voz, Eu as conheço e elas Me conhecem e Me seguem;” (AVVD-06 

de dezembro de 1989) 
 
“portanto, no caso delas, essas profecias estão-se cumprindo: “Nos 
últimos tempos, surgirão escarnecedores, que levarão uma vida de acordo 
com as suas próprias concupiscências ímpias; são estes os que causam 
divisões, estes seres “psíquicos”, que não têm o Espírito;”1” (AVVD-06 de 

dezembro de 1989) 
[1] Jd 1, 18-19. 

 
“não apenas estão mortos, mas, em sua queda, querem também impedir 
Meus filhos de comerem Meu Pão Celestial; eles se esquecem de que Eu 
reino sobre eles, concedo Meu Espírito de Graça em quem Me agrado e 
exalto os menores da humanidade; em sua maldade, eles fecham a porta 
em Meu Rosto; ressentidos com Meus anjos, aboliram todas as 
esperanças desta geração; eles tratam Meu Santo Espírito de Graça nada 



315 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

melhor que os fariseus Me trataram na Terra;” (AVVD-06 de dezembro de 1989) 
 
“hoje Meu Santo Espírito de Graça é rejeitado pelos que não creem, mas 
eles não sabem o que estão  rejeitando; é a Escritura que diz: “a pedra 
que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra 
de tropeço e uma rocha que faz cair”;1 eles tropeçam porque não creem 
nas Obras de Meu Santo Espírito;” (AVVD-23 de dezembro de 1989) 
[1] 1Pd 2, 7-8. 

 
“...não venho para ameaçar-vos, por Minha Infinita Misericórdia venho 
apenas avisar-vos;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“chamo-vos, mas tantos de vós hoje não respondeis, falo através de fracos 
instrumentos mas tantos de vós não escutais; em vez disso, essas 
pessoas tratam Meus mensageiros como impostores...” (AVVD-10 de abril de 

1990) 
 
“seu espírito, nas trevas e inconsciente, não reconhece Meu Santo 
Espírito de Graça, não mais do que os judeus Me reconheceram como 
Messias!” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“em verdade Eu vos digo, instruirei os indignos e aqueles a quem chamais 
tolos e desprezíveis, Eu os elevarei e instruirei com Minha Sabedoria, 
transformando-os em devotos alunos da Verdade, para envergonhar 
aqueles que retêm Meu Reino; Eu digo: “os mortos chegarão a Meu Reino 
antes de vós;”1” (AVVD-18 de setembro de 1990) 
[1] Os sábios. 

 
“...aqueles a quem chamais desprezíveis e que são os rejeitados de vossa 
sociedade acreditaram com humildade, com fervor e com amor;” (AVVD-18 

de setembro de 1990) 
 

“por isso vos digo: “Meu Reino vos será tirado e dado a um povo pobre, 
um povo que não pode distinguir sua mão direita da esquerda; e a esses 
miseráveis Eu conferirei Meu Novo Nome;”” (AVVD-18 de setembro de 1990) 
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“acreditar é uma graça concedida por Mim;” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“enviei Meus mensageiros, em verdadeira retidão, às suas portas para 
anunciar Meu Regresso, mas muitos de vós não acreditaram neles, e 
trataram-nos como impostores...” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“uma vez que vos convidei e Me recusastes, ...Eu encherei Minha Casa 
e darei Meu Reino aos rejeitados de vossa sociedade, para confundir 
todos vós; devolverei sua visão e os curarei; abrirei as Portas de Minha 
Casa, bem abertas, para deixá-los entrar; Meus mensageiros chamarão 
em voz alta pelas ruas, e nas praças públicas, serão enviados por Mim 
para convidar os cadáveres que encontrarem em cada esquina, e aqueles 
que jamais foram informados sobre Mim Me verão, e aqueles que jamais 
Me ouviram, Me escutarão e compreenderão; serei encontrado pelos que 
não Me buscaram...” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“Meu Reino vos será tirado e será concedido a um povo que chamais 
desprezível e tolo, os rejeitados de vossa sociedade, e Minha Casa será 
reconstruída e levantada por aqueles a quem chamais simplórios; eles, 
com seu amor, restaurarão as ruínas de Minha Casa e tudo o que está 
devastado, e é Meu Santo Espírito que os pastoreará e os consolará... a 
cidadela dos orgulhosos logo cairá em um monte de poeira... a Justiça 
prevalecerá;” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“...se Minha Linguagem não pode ser compreendida pelo mundo é 
porque sua doutrina não está fundamentada na Verdade, que é Amor;” 
(AVVD-15 de novembro de 1990) 
 
“a Escritura diz: “O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de 
Deus. É loucura para ele; não pode compreender, pois isso deve ser 
julgado espiritualmente.”3” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 

[3] 1Cor 2, 14. 
 

“os Novos Céus e a Nova Terra estão agora às vossas portas; no entanto, 
muitos de vós não compreendestes e considerais tudo isso como tolice; 
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essas pessoas, sem espiritualidade, preferem tomar todos os Meus Sinais 
de um modo superficial e desprezam Minhas Mensagens Celestiais; mas 
as Escrituras estão se cumprindo, pois, com efeito, elas anunciaram que, 
nos últimos dias, virão pessoas que escarnecerão de Minha Promessa;” 
(AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“não digas que tudo o que Eu tinha para dizer já foi dito; por que limitar-
Me como a ti mesma? Eu sou o “Recordador” de Minha Palavra, sim, o 
poder interior de Minha Igreja e sou livre para enviar-te novos 
portentos e novas maravilhas;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“por isso, geração, no Dia do Julgamento, que Eu não Me depare contigo 
e seja obrigado a dizer-te: eras um de Meus perseguidores que demoliam 
enquanto Eu construía;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“colheis no campo do Enganador para mostrar ao mundo que Minhas 
Santas Palavras são ignominiosas e sem substância,3 mas aí também,4 
perdereis vosso fôlego; quando vierdes a Mim para pedir auxílio, nos dias 
da purificação, chamareis mas Eu não ouvirei;” (AVVD-20 de abril de 1992) 
[3] Jesus Se refere às pessoas que decidiram torcer cada palavra nestas Mensagens, para provar ao 
mundo que elas são falsas e não vêm de Deus. [4] Assim como em outros tempos de perseguição. 

 
“os homens pretendem calar-Me armando ciladas...” (AVVD-20 de abril de 1992) 
 
“em Meu Dia, terei uma resposta para aqueles que agora Me insultam;” 
(AVVD-22 de agosto de 1992) 
 
“aqueles que se opõem a Mim irão chocar-se com a pedra angular e serão 
esmagados;” (AVVD-22 de agosto de 1992) 
 
“...realizo uma grande Obra que nenhum homem poderá impedir...” (AVVD-

22 de agosto de 1992) 
 
“se não fosse pelos Meus profetas, quem, dizeis, poderia ter previsto a 
vinda de Meu Filho? se afirmais viver na Verdade e em Meu Amor, como 
é que, hoje, vossa geração elimina Meus profetas e os persegue, 
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exatamente como faziam vossos ancestrais?” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“o demônio e seus anjos estão determinados a expandir seus perniciosos 
desígnios e, das boas coisas que vos envio, fazer vias venenosas; olho 
para a Terra com pesar, porque muitos ignoram as lições que vos tenho 
dado e a morte penetra em muitas casas;” (AVVD-09 de outubro de 1992) 
 
“e se os homens, hoje, te disserem: ah! mas o Vivo terá misericórdia de 
nós; tua profecia não vem de Deus, mas de teu próprio espírito;” dize-
lhes: embora tenhais a reputação de estar vivos, estais mortos; vossa 
incredulidade vos condena, porque recusastes acreditar em Meu Tempo 
de Misericórdia e proibistes Minha Voz de se difundir através de Meus 
porta-vozes para avisar e salvar Minhas criaturas; morrereis também 
como os maus;” (AVVD-18 de fevereiro de 1993) 
 
“assim que um homem mau, por Minha Graça, renuncia à sua maldade 
e faz o que é certo aos Meus Olhos, o Inimigo o ataca, usando de todos 
os meios para o desencorajar e o atrair ao Vale da morte...” (AVVD-12 de abril 

de 1994) 
 
“é por isso que, com lágrimas em Meus Olhos, continuamente grito para 
vós, assim como uma vez lamentei por Jerusalém; se ao menos hoje 
tivésseis compreendido a Mensagem de Paz! mas, infelizmente, ela está 
escondida aos vossos olhos! e tudo porque não reconhecestes nem os 
Tempos nem vossa oportunidade, quando vim descalço e vestido de saco 
ao vosso quarto para a oferecer!” (AVVD-12 de abril de 1994) 
 
“se vós semeais num campo de discórdia, tereis uma colheita de 
contendas e rivalidade; se vós semeais num campo de acusações, tereis 
uma colheita de autocondenação; se vós semeais num campo de calúnia, 
tereis a colheita de vossa própria queda; semeai em vosso campo 
sementes do amor e colhereis um retorno de amor; semeai sementes de 
perdão e tereis uma colheita de misericórdia; não vos designeis como 
juízes, Eu sou o Único Juiz...” (AVVD-03 de junho de 1994) 
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“como já vos disse antes: não venho para condenar o mundo, uma vez 
que aqui estou para salvar o mundo; estou aqui, agora, para avisar o 
mundo; por isso, vós que condenais tão rapidamente e que vos coroais 
como juízes, Eu vos digo: já tendes vosso Juiz! dize àqueles que vos 
perguntam, filha, se tudo vai bem, que se mantenham despertos, rezando 
sempre pela força de sobreviver a tudo que está para acontecer;” (AVVD-03 

de junho de 1994) 
 
“até hoje Eu grito como outrora gritei em Jerusalém: se ao menos 
conhecêsseis a Mensagem de Paz que ainda hoje vos ofereço, não 
deixaríeis de aproveitá-La! mas essas coisas estão escondidas dos 
instruídos e dos sábios e são reveladas aos pequeninos;” (AVVD-01 de fevereiro 

de 1995) 
 
“o Reino do Céu é revelado aos simples e aos humildes;” (AVVD-01 de fevereiro 

de 1995) 
 
“o que Vos podemos oferecer agora? digo-vos: oferecei-Me vosso coração 
e vos ajudarei em vossa falta de fé; abri vosso coração e Eu o 
transformarei num Céu para Mim, vosso Deus, no qual possa ser 
glorificado; vinde comer do fruto que hoje vos ofereço, enquanto há 
tempo; vinde a Mim; vosso Mestre está no caminho de regresso...” (AVVD-

01 de fevereiro de 1995) 
 
“em Meu Dia, pronunciarei Meu julgamento contra esses pastores, que 
não têm conhecimento de Mim e que nunca saborearam interiormente 
Minha doçura;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“essas almas não falam de Minha doçura nem de Minha Divindade, 
porque suas mentes não sabem separar Minha Divina doçura dos desejos 
de sua própria carne e sangue;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“quando falo, ...com Meus Lábios úmidos de graça, de santidade e de 
doçura, eles não entendem Minhas falas e não imaginam Minha pureza 
em Minha Magnificência;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
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“seus corações são tão duros que se lhes torna impossível imaginar o 
brilho e a Divindade de Meu Coração;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“acusam-Me de que Minhas Palavras são excessivas e sentimentais; 
esses são aqueles de quem Eu digo: eles Me são estranhos e não Me 
conhecem...” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“...não ouviste Meu Filho, Jesus Cristo, dizer-te: “vem a hora – e é agora 
– em que os mortos4 ouvirão a voz do Filho de Deus e os que o ouvirem, 
viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu 
ao Filho ter a vida em si mesmo”;5” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
[4] Os espiritualmente mortos. [5] Jo 5, 25-26 

 
“por que estais espantados com Minhas maravilhas de hoje? não somos 
Nós a Fonte da Vida? as montanhas oscilam com o cheiro de morte que 
se levanta da Minha criação e das águas que rugem e fervem em agonia 
sempre que ouvem Minha agonia, quando vejo Minhas Próprias 
sementes morrendo com este mundo que se desintegra no pecado e na 
maldade; deveríamos então fechar Nossa Boca?” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“Nós dirigiremos Nosso Hino de Amor a esta geração moribunda, e quem 
O escutar é abençoado; quem O escutar crescerá em Meus Mandamentos 
e Meus decretos;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“se dizeis que eles não são de origem divina então, de acordo com vossa 
insinuação, eles só podem ser do pai da mentira, ou do subconsciente; 
não vos ocorreu que julgais Minhas Obras como más, que estais pecando 
contra o Espírito Santo e que tal pecado não é perdoado? Se dizeis que 
toda esta divina Obra vem do subconsciente, então explicai-Me a 
autoridade dos ensinamentos destes escritos, por parte de alguém que 
não tem nenhum conhecimento das Obras da Sabedoria e que não teve 
nenhuma instrução, nem mesmo o catecismo elementar;” (AVVD-02 de 

novembro de 1997) 
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“...as bocas que te caluniam, caluniam Meus dons em ti;” (AVVD-02 de 

novembro de 1997) 

 
“não persegui Meus profetas, pois eles são Meus anjos, que com Minha 
Palavra vos levam a todos ao arrependimento...” (AVVD-30 de novembro de 1997) 

 
“ai daqueles que estendem sua mão com fogo para destruir o que foi 
plantado por Mim!” (AVVD-30 de novembro de 1997) 
 
“o solo produziu sua colheita, as montanhas e os vales inclinam-se4 à 
Minha passagem; através desta Minha Voz é ouvida; não te preocupes 
com o orgulhoso de coração; ... tenho o poder de derrubar reis e reinados, 
se eles se tornarem um obstáculo para Mim; “Ó montanhas elevadas, por 
que invejais a montanha5 em que Deus quis habitar, Yahweh nela residirá 
perpetuamente?”6” (AVVD-20 de janeiro de 1999) 
[4] Simbólico: significa que os grandes homens de poder, assim como os que não têm importância, 
inclinam-se em humildade aceitando a intervenção de Deus. [5] Deus quer dizer que ninguém tem o 
direito de criticar aquele que Ele escolhe e em quem Ele escolheu 
para assentar Sua morada. [6] Sl 68, 17. 
 

“apesar dos bons frutos que juntei para lhes oferecer, mesmo assim eles 
Me desafiaram rebeldemente, desconsiderando Meus frutos e Meus 
conselhos,3 e permanecem tão perversos e desleais como os filhos de 
seus antepassados, provocando-Me com seus altos postos;” (AVVD-12 de 

fevereiro de 2000) 
[3] São reconhecidos por seus frutos. 

 
“há alguns que acreditaram que Eu falei, mas, mesmo a esses, Satanás 
deu um espírito de letargia, uma adaptabilidade humana aos Meus 
Prodígios, pela qual, com o tempo, este espírito faz com que percam seu 
interesse pelos Meus Prodígios...” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“então, tendes aqueles que promovem toda uma comemoração ao ouvir 
Meu mensageiro, o eco de Minha Voz, acolhendo Meu profeta com 
grande alegria... mas, esse entusiasmo depressa morre, porque em seu 
coração Minha palavra encontrou apenas fragmentos de rocha e não criou 
raiz; com a primeira perseguição, por conta de Minha palavra, ou mesmo 
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de uma pequena provação em seu caminho, eles não perseveraram; não, 
eles não são aqueles que, quando as pessoas abusam deles e falam toda 
espécie de maldades e calúnia contra eles por causa de Meu Nome, 
ficarão firmes, pois nunca tiveram nenhum sólido fundamento; eles serão 
os primeiros a cair; a Soberania não foi compreendida e foi rejeitada... e 
Meus embaixadores4 da paz choram amargamente sobre seus corações 
ressequidos;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
[4] Os profetas. 

 
“mas ninguém verdadeiramente escuta, somente um resto está ansioso 
por escutar;” (AVVD-28 de setembro de 2000) 
 
“quando dei a conhecer Minhas Mensagens a esta geração, ela anunciou 
em voz alta: vinde ouvir a Palavra de Deus! as pessoas acorreram em 
multidões; reuniram-se ao redor de Minha enviada para ouvir Minhas 
Palavras; elas escutaram, no entanto jamais compreenderam plenamente 
Minhas Palavras, e essas mesmas pessoas ainda escutam, elas leem, 
mas a Palavra não penetra em seus corações, e elas continuam lendo 
mas seus corações estão longe de Mim; elas não põem em prática Minhas 
Palavras; elas buscam sinais no céu, porque seus corações ainda não se 
decidiram por Mim; sim, elas ouvem Minhas Palavras com indiferença, 
e é por isso que não As põem em prática; o Reino de Deus está no meio 
de vós, mas não O vedes pois não vos arrependestes nem Me destes 
qualquer kenosis;1 se este milagre, pois é um milagre quando falo, nada 
fez por vós e não o vedes, como então, vós, que recebestes tanto, esperais 
entrar de mãos vazias no Céu? Deus está perto de vós e, no entanto, como 
não O vedes? não ouvistes o convite dos anjos para o Meu banquete? não 
vistes a liberalidade de Minha Mão? quando grito, o mundo se desintegra 
e muitos reinos vacilam;” (AVVD-21 de maio de 2001) 
[1] Palavra grega para espaço 

 
“não te importes com os que vigiam o bem que Minhas Obras produzem 
e não acreditam; suas ondas de orgulho, um dia, serão quebradas; verás 
Meu Poder quando Minha Obra multiplicar-Se e afetar o mundo que está 
mergulhado no pecado;” (AVVD-21 de maio de 2001) 
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“dei acesso a todo ser humano de Me atingir; dei o mesmo acesso a todas 
as nações para lerem Meu Hino de Amor; muitas ignoraram Minhas 
palavras; em verdade pergunto a todos vós: o que fizestes com as 
Escrituras? as Escrituras são um espelho que Me reflete; como é possível 
dizerdes conhecer as Escrituras, se não reconheceis Minhas palavras? 
como é possível contradizerdes tão facilmente a verdade? Eu vos digo, se 
não Me reconheceis em Minhas palavras agora, é simplesmente porque 
não conheceis nem compreendeis as Escrituras, que são a chave do 
Espírito Santo; se alguns de vós dizeis: não precisamos desta revelação 
profética, não somos obrigados a ouvi-La ou a lê-La porque as Escrituras 
nos bastam e podemos Delas aprender todo o conhecimento; Eu vos 
pergunto em vossa incredulidade: sabeis por que não acreditais e sabeis 
por que sois tão indiferentes e determinados em fechar vosso coração? 
sabeis por que não buscais nada além Delas? é porque não tendes o 
Espírito Santo, que poderia vos elevar desta escuridão para a Luz, 
iluminando vossa alma para ver o Filho junto com o Pai, manifestando-
Se a vós; o Espírito Santo poderia ter soprado em vós um sopro de 
ressurreição, revigorando-vos, dando-vos vida em Mim; pode uma alma 
que está morta compreender as Escrituras e colocá-Las em prática, se 
não está viva?” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“se tivésseis compreendido que as Escrituras são como um espelho 
refletindo Minha Imagem, não diríeis: as Escrituras me bastam;” (AVVD-13 

de novembro de 2001) 
 
“não, Meu amigo, as Escrituras não bastam se não possuis o Espírito 
Santo; é pela Luz do Espírito Santo que a Revelação pode ser 
compreendida e tudo o que então parecia mistérios impenetráveis nas 
Escrituras, e selados, se tornará cognoscível e claro, porque a chave do 
conhecimento vos será dada pelo Espírito;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“...qualquer um que voluntariamente Me aceitou, mesmo agora enquanto 
falo, é abençoado, porque através de Mim ele recebe Conhecimento e 
Sabedoria de uma forma tão prodigiosa, que é como se tivesse lido 
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todas as Escrituras! ele próprio será como um livro sonoro que traz em si 
as divinas inspirações que se obtém pela graça;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“quando ele ler as Escrituras verá não somente as palavras, mas, como 
tu própria vivenciaste, ...ele verá o profundo sentido espiritual de Seu 
contexto, com seus olhos espirituais;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“portanto, não vos oponhais aos Meus enviados, que são como um livro 
sonoro e um ofício de profecia, eles vêm de Mim; eles não revelam mais 
do que as Escrituras contém, mas são um guia para vós; eles guiam vossa 
vida de uma nova maneira a fim de viverdes verdadeiramente em Mim, 
melhorando vossa vida, dando-vos esperança e consolo;” (AVVD-13 de 

novembro de 2001) 
 
“posso transformar qualquer pessoa de um ser miserável em uma 
Catedral; não julgues e Eu virei a ti para que concebas Meus dizeres em 
realidade; as Escrituras são uma Imagem de Mim, vosso Deus, não As 
subestimes, nem digas que As conheces quando estás longe de Me 
conhecer; observa Meus Mandamentos e cumpre suas palavras para que 
tenhas uma visão de Mim;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“o cumprimento de Minha Palavra levará tua alma a conhecer-Me; então, 
e somente então, tu te tornarás deus por participação e não pela regra;” 
(AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“quando em vossos dias Eu falo e os pastores não prestam atenção e não 
acreditam que intervenho, eles são como dizem as Escrituras: “nossos 
vigias são cegos, nada percebem... eles vão por seu próprio caminho, 
cada um atrás de seu próprio interesse...” Minha Igreja crescerá sempre 
através do Espírito Santo e nunca desaparecerá; Ela será sempre 
renovada, apesar de todas as flechas venenosas que Lhe serão dirigidas; 
essas mesmas flechas venenosas são também usadas para serem 
atiradas contra aqueles que Eu vos envio;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“por que, então, ficais surpreendidos quando a graça do Espírito Santo 
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aumenta? ah! que condenação será dada àqueles cujos maus corações 
atormentaram Minhas almas escolhidas! eles não herdarão Meu Reino a 
não ser que Eu ouça uma palavra de arrependimento de seus lábios...” 
(AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“Minhas Palavras são conforme os ensinamentos das Santas Escrituras; 
benditos os que aceitam esta realidade sem Me colocar à prova e não 
trataram Minha enviada temerariamente, eles terão uma recompensa de 
profeta; certamente já tereis ouvido que Meus enviados falam em Meu 
Nome e que aqueles que neles não acreditam tratando-os como 
impostores ou mesmo censurando sua missão, pecam contra Mim que 
falo por meio deles; como enfatizei antes, Eu nada disse que contradiga 
as Sagradas Escrituras, mas todas as Palavras que pronunciei estão em 
consonância com o que já vos dei, no entanto, parece que muitos não 
penetraram plenamente no conhecimento de Minha Palavra;1” (AVVD-13 de 

setembro de 2002) 
[1] As Escrituras. 

 
“ninguém pode penetrar e compreender este mistério, o mistério de vosso 
Deus que fala e está bem vivo no meio de vós em vossos dias, tendo 
apenas lido as Sagradas Escrituras; para penetrar na profundidade de 
Minha Palavra, precisais mais do que isso; o conhecimento espiritual é 
obtido pelo Espírito Santo que vos esclarece as Escrituras; já ouvistes falar 
de alguém lendo à noite com as luzes apagadas? Somente com as luzes 
acesas ele será capaz de ver as palavras e lê-las; sem luz nada vereis, 
sem o Espírito Santo, que transcende o pensamento e que está muito 
além de todas as constelações de luz juntas, as declarações 
e as expressões da Sabedoria em Minha Palavra permanecerão 
escondidas de vós; só o Espírito Santo dá a luz necessária para que vossa 
mente compreenda as declarações celestes; de outro modo, Minhas 
Palavras permanecerão seladas e fechadas; esta é a razão pela qual 
tantos não Me reconhecem nesta Ode de Amor;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“as Escrituras, como disse, refletem Minha Divina Imagem e, se hoje não 
Me vedes em Minhas Odes que vos são dadas pela Minha amorosa 
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Misericórdia, é porque não experimentastes Minha ternura, nem 
saboreastes Minha doçura; vosso pretenso conhecimento vos impede de 
Me ver; bendito aquele que Me abre seu coração, aceitando-Me com 
simplicidade de coração, ele não verá Minhas Odes como simples 
palavras, mas como poder, como o Espírito Santo e com absoluta 
convicção;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“Eu acrescentaria que Minhas Odes, cantadas que te são cantadas, são 
um poder vivo no meio de vós que Nelas acreditais;” (AVVD-13 de setembro de 

2002) 
 
“pode alguém por si próprio descobrir Meus insondáveis Tesouros? a 
menos que lhe seja dada a luz do entendimento, ele permanecerá na 
escuridão;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“quem é a Fonte do Conhecimento Cristão, a Fonte da Profecia? é o 
Espírito Santo que ensina e Se serve de todos os meios para transfigurar 
e renovar Minha criação; e àqueles que adormeceram e negam as 
profecias em vosso tempo, perguntai-lhes se compreenderam as 
Escrituras e suas palavras;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“Eu ungi profetas para declarar Minhas Palavras até o Fim dos Tempos; 
Eu os dotei com o espírito de Elias; mas, então, não lestes que “profetas 
o sucederão?”1” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“ai do coração indiferente que não tem fé, pois não terá proteção em Meu 
Dia;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“embora houvesse diante de ti interferências do mal e espíritos enganados 
atacando-te... mesmo então, tu e glorificaste; sim, mesmo hoje, a vã 
glória dessas pessoas é como um véu sobre suas mentes; seu véu 
permanecerá, a menos que se voltem para Mim e se arrependam; sua 
irracional e crescente reticência e o medo de serem iludidos ou enganados 
entorpeceu suas mentes; eles testemunham a luz brilhante que se projeta 
de Minhas Odes, mas, ainda assim, eles se preocupam com as coisas 
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erradas, em lugar daquelas que deveriam fazê-los ficar de olhos atentos 
sobre elementos que, em sua obscuridade, verdadeiramente põem em 
perigo Minha Igreja e sua comunidade; eles deixam de aproveitar a 
Verdade que poderia irradiar a luz do Conhecimento de Deus e permear 
todos os seres; o mundo inteiro está cheio de erros e as pessoas ficam 
surpreendidas com Minha Presença? se elas tropeçam em Meu Corpo, 
não reagirei? descerei em breve sobre eles como o sol da Justiça;” (AVVD-

17 de janeiro de 2003) 
 
“quando vossas fundações caem em ruínas, não devo interferir? não leste 
que jamais deixei de trabalhar?3” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[3] Jo 5,17. 

 
“no entanto, acreditar que deixei de enriquecer Minha criação com 
abundantes dons, tal como nos tempos antigos, é a mais prejudicial das 
heresias!” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“hoje, muitos de vós perguntais com incredulidade: “como pode esta 
essência escondida, acima de toda essência, absolutamente inconcebível 
que é Deus, manifestar-Se desta mais mística forma, em nossos tempos 
modernos, e expressar-Se com termos tão diretos através de uma de nós, 
que também é pó e cinzas?”” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“uma vez que não podeis transcender-Me, Eu, em Minha luz 
transcendente e conhecimento, quis dirigir Minhas Odes a esta geração, 
que está em desesperadora necessidade de auxílio salvífico, revelando-
Me a vós deste modo...” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“assim, Eu sou livre para vos entoar cânticos e vos recordar vossas 
verdadeiras fundações; Eu canto para fortalecer-vos e confortar-vos, para 
juntar os corações partidos e operar maravilhas em vossos corações;  
Minha Ode será tão doce como mel em todas as bocas, e como música, 
numa festa do vinho; sendo o Criador de tudo e a causa de todos os seres, 
Eu estou em toda a parte e ninguém pode dizer a Meu respeito: “Deus 
não Se expressa desta forma;” como podes dizer essas palavras quando 
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estás na escuridão? ao invés, salta agora de alegria e espreita através de 
tua escuridão, pois quem é como Eu? Pai, Eu Sou; Hino Litúrgico de 
vossa alma, Eu Sou; Divindade Luminosa, Eu Sou;” (AVVD-03 de fevereiro de 

2003) 
“ah! geração, desde o início, Nós te criamos à imagem de Nossa Própria 
Natureza, dizendo: “façamos a humanidade à Nossa Imagem, à 
semelhança de Nós Mesmos”; mas, como sabeis, o demônio, em sua 
inveja e seu ódio a Mim e a vós, levou todos vós a enfrentar a Morte; o 
inverno já passou e a Primavera, Ela Própria, veio à Terra e vos redimiu 
para vos revestir, uma vez mais, com Sua Gloriosa e Divina Beleza; o 
que tendes a temer, então?” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“ao querer destruir e martirizar a alma que Eu amo e favoreci e que enchi 
de palavras misteriosas, de nobres cânticos e de odes reais, Eu te digo, a 
ti que tramas o mal: tua própria maldade te castigará; e Eu lembrarei a 
esses opressores seus infames pecados, no Dia do Juízo;” ?” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 

 

61.  INQUIETAÇÕES 

“permite-Me lembrar-te de seres em Meu campo como um lírio, livre de 
quaisquer ansiedades ou preocupações;” (AVVD-18 de janeiro de 2002) 
 
“- que Meu beijo paternal console teu coração e encha teu espírito de zelo 
pela Minha Casa;” (AVVD-18 de janeiro de 2002) 

 

62.  INFERNO 

 
“Eu lhes dei liberdade de escolher entre o bem e o mal, mas elas 
preferiram o mal, apesar de Minhas súplicas e apelos de Amor;” (AVVD-01 
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de abril de 1989) 
 
“tu não compreendes sua total rejeição a Mim; Eu as amei até seu fim; 
lideradas por Satanás, elas preferiram segui-lo, mesmo após sua morte 
Eu estive diante delas, no entanto, elas voluntariamente seguiram 
Satanás sem a menor hesitação; é inteiramente escolha sua, elas 
escolheram o inferno para sempre;” (AVVD-01 de abril de 1989) 
 
“cada gota de amor é utilizada, preciso de amor para salvar almas no 
caminho da perdição;” (AVVD-01 de abril de 1989) 
 
“...quão maior é Minha dor ao ver tantas almas dirigindo-se para o fogo 
eterno... teu sofrimento é um nada comparado ao Meu; (AVVD-05 de julho de 

1989) 

 

63.  JESUS – MESTRE – Nosso Diretor Espiritual 

 
“Meu objetivo é guiar-te;” (AVVD-22 de outubro de 1986) 
 
“...serás Minha discípula;” (AVVD-23 de outubro de 1986) 
 
“Eu Me aproximo de ti para estares mais perto de Mim; Eu te trarei para 
mais perto de Mim;” (AVVD-11 de dezembro de 1986) 
 
“Eu te ensinarei a ser forte e ignorarás todos os teus opressores; Eu estou 
te preparando; Eu te alimentarei para ficares saciada;”  (AVVD-16 de dezembro 

de 1986) 
 
“Meu ensinamento é para que aprendas a melhorar e purificar tua alma;” 
(AVVD-23 de janeiro de 1987) 
 
“...entrega-te a Mim e deixa Minhas Mãos te formarem;” (AVVD-30 de janeiro 

de 1987) 
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“Meu ensinamento é para uma principiante, ensino-te gradativamente e 
abençoo cada passo que dás Comigo, sou teu Pai,1 ajudando-te e 
ensinando-te a caminhar Comigo...” (AVVD-01 de fevereiro de 1987) 
[1] Is 9, 5. 

 
“vinde a Mim para serdes curados, elevarei vossas almas a Mim; Eu vos 
ensinarei a Me amardes e a vos amardes uns aos outros; se fordes fracos, 
Minha Força vos sustentará; se estiverdes perdidos, lá estarei e vos 
ensinarei o Caminho; Minha Lei é a Lei do Amor, segui-A; seguindo-A, 
abrirei vossos corações para que possais Me receber; Eu vos inspirarei e 
vos ensinarei como amar, como perdoar, como ser santos e a viver 
santamente; ...vinde e aprendei de Mim; Eu sou Amor; Eu sou Paz; Eu 
sou Misericórdia; Eu sou Manso e Humilde; Eu sou Perdão;” (AVVD-02 de 

fevereiro de 1987) 
 
“ajudo-te a crescer e a produzir frutos de Paz e Amor;” (AVVD-04 de fevereiro de 

1987) 
 
“guio-vos para viverdes na Paz e no Amor, pois Eu sou um Deus de Paz 
e de Amor;” (AVVD-05 de fevereiro de 1987) 
 
“não te preocupes, Eu te guio;” (AVVD-10 de fevereiro de 1987) 
 
“formo-te assim como também aos Meus outros filhos;” (AVVD-10 de fevereiro 

de 1987) 
 
“enche-Me de alegria permanecendo o mais perto possível de Mim;” (AVVD-

10 de fevereiro de 1987) 
 
“escolho almas indignas para formá-las, as que sabem pouco ou quase 
nada;” (AVVD-14 de fevereiro de 1987) 
 
“deves aprender como Eu sinto, como trabalho e como Meu amor inflama 
os corações; de que outra forma serias capaz de falar a Meus filhos bem-
amados?” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
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“Eu te formarei conforme desejo que sejas;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“ensinei-te a amar-Me e a reconhecer-Me;” (AVVD-18 de março de 1987) 
 
“deixa-Me livre para fazer o que quero contigo; Eu te moldarei num ser 
puro e devotado, exclusivamente pelos Meus interesses;” (AVVD-20 de março 

de 1987) 
 
“sê como gesso mole, querendo ser moldada como desejo; deixa-te livre 
em Minhas mãos e não Me resistas;” (AVVD-23 de março de 1987) 
 
“estás comendo Meu Pão; Minha Luz brilha em ti, Eu sou teu Mestre e 
estás aprendendo diretamente da Sabedoria;” (AVVD-29 de abril de 1987) 
 
“bebei de Minha Fonte Viva, para que possais submergir e irrigar esse 
deserto desolado, curando Meus cordeiros; retirai desta Chama Viva e 
deixai-a consumir vossos corações!” (AVVD-02 de maio de 1987) 
 
“alimento-te; envolvo-te com Minha Luz; cuido de tua fragilidade; trato-
te como a uma criança por causa de tua miséria, o que não farei por ti!” 
(AVVD-29 de maio de 1987) 
 
“deixa-Me ser teu Diretor Espiritual; não sou agradável o bastante para ti? 
Eu sou tudo o que te falta;” (AVVD-23 de junho de 1987) 
 
“Eu estou preparando-te, permite-Me guiar-te cegamente; acredita 
cegamente em Mim até o fim;2” (AVVD-26 de agosto de 1987) 
[2] Significado: não tenho prova disso, apenas creio. Acreditar cegamente O glorifica. 

 
“abandona-te inteiramente a Mim e deixa Meu dedo gravar Minha Palavra 
em ti;” (AVVD-20 de setembro de 1987) 
 
“confia em Mim, filha, sou teu Diretor Espiritual, sou teu Esposo, sou 
Aquele que mais te ama, Eu sou teu Criador e Deus; vem e lança-te em 
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Meus Braços e sente Meu calor;” (AVVD-27 de setembro de 1987) 
 
“...por que procurar um Diretor Espiritual?” (AVVD-28 de setembro de 1987) 
 
“aprenderás, pois sou Sabedoria e Verdade; vem a Mim e Eu te instruirei;” 
(AVVD-28 de setembro de 1987) 
 

“Eu sou teu divino Mestre que te ensinará;” (AVVD-05 de outubro de 1987) 
 
“...deixa-Me instruir-te...” (AVVD-05 de outubro de 1987) 
 
“Eu sou teu Mestre e Deus;” (AVVD-05 de outubro de 1987) 
 
“existe algo maior do que Me teres como teu Diretor Espiritual; que favor 
melhor do que esse?” (AVVD-16 de março de 1988) 
 
“estás aprendendo de Mim, sou Eu que detenho as Chaves da Sabedoria;” 
(AVVD-25 de agosto de 1988) 
 
“não permito a ninguém cujos olhos são sábios entrar e vê-La, Eu A dou 
somente às crianças; permito apenas a simples crianças Nela penetrarem 
e encontrarem-Na;” (AVVD-25 de agosto de 1988) 
 
“lembra-te de que, com grande amor, ensinei-te Minha Palavra; e tudo o 
que sabes, tu o sabes de Mim;” (AVVD-06 de setembro de 1988) 
 
“que eles saibam que chamei até mesmo pessoas sem nome, pessoas 
sem virtudes, sem quaisquer méritos; transformo corações de pedra e Eu 
os ressuscito do nada; venho inesperadamente no meio dos mortos e 
posso ressuscitá-los todos;” (AVVD-24 de setembro de 1988) 
 
“Eu, que sou Mestre do Amor, vos ensinarei a amar-Me plenamente e a 
amar-vos uns aos outros como Eu vos amo; esse será o primeiro passo 
em Minha direção;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
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“Eu vos oferecerei Minhas Mãos e colocarei vossas mãozinhas nas 
Minhas, e juntos, juntos, vós e Eu, daremos alguns passos adiante...” 
(AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“Eu vos farei progredir e embelezarei vossa alma levando-vos à perfeição, 
se estiverdes dispostos a vos abrir inteiramente a Mim; permiti-Me 
ensinar-vos Meus estatutos e Eu vos explicarei como guardar Meus 
preceitos; abrirei as Portas das Virtudes para todos os que quiserem 
aprender; sim, Eu Mesmo, com Minha Própria Mão, colocarei Meus 
Frutos em vossas bocas;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“sim, pegarei cada um de vós pela mão e vos formarei para que sejais 
chamados filhos da Luz e sirvais à causa da justiça;” (AVVD-01 de junho de 

1989) 
 
“...estou sempre perto de ti para dar à tua alma tudo o que lhe falta; 
Sabedoria? Eu te instruirei gratuitamente com Sabedoria; Perseverança? 
infundirei tua alma para que seja cheia de zelo; Paciência? Eu te darei a 
Minha; Fortaleza? para reparares por ti mesma e pelos outros? absorverás 
de Mim; Amor? encherei teu coração do Meu; Paz? Minha Paz é tua; 
...por que deixaste de Me pedir essas Graças que podem alimentar tua 
alma?” (AVVD-21 de junho de 1989) 
 
“lembra-te de que Eu sou a Sabedoria e teu Educador, portanto depende 
de Mim; até agora não alimentei tua alma e a dos outros?” (AVVD-21 de junho 

de 1989) 
 
“vinde a Mim com pureza de coração, pretendo fazer-vos progredir;” (AVVD-

29 de junho de 1989) 
 
“deixa-Me educar tua alma, deixa-Me continuar Meu Plano Divino; tudo 
o que quero é tua vontade;2” (AVVD-04 de julho de 1989) 
[2] Eu vi interiormente Jesus estendendo Sua Mão para mim, enquanto dizia: “Tudo o que quero é tua 
vontade. 

 
“Meu desejo é embelezar cada alma na Terra, Meu desejo é que todos 
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provem Meu Pão;” (AVVD-05 de julho de 1989) 
 
“...permite-Me ser teu Educador até o fim;” (AVVD-07 de julho de 1989) 
 
“já foi dito que Meus filhos e Minhas filhas serão instruídos por Mim, que 
o Amor será vosso Educador, vosso Mestre, e que todos os ensinamentos 
virão da Própria Sabedoria;” (AVVD-08 de julho de 1989) 
 
“pretendo elevar-vos à perfeição para que vossa alma possa viver;” (AVVD-

28 de julho de 1989) 
 
“sede humildes, permanecei pequenos e permiti-Me alimentar-vos do 
modo que escolhi; jamais deixarei de cuidar de vós;” (AVVD-28 de julho de 1989) 
 
“Eu sou a Sabedoria e teu Educador, estás aprendendo de Meus Próprios 
Lábios...” (AVVD-30 de julho de 1989) 
 
“deves viver toda tua vida conforme o caminho que te indiquei, teu 
Senhor;” (AVVD-04 de agosto de 1989) 
 
“Eu sou Santo, preparo-vos para andardes no Caminho da Santidade;” 
(AVVD-09 de agosto de 1989) 
 
“vinde a Mim e encontrai-Me no Silêncio; senti-Me... abri-vos 
inteiramente a Mim e quando o fizerdes, então, Eu começarei a educar-
vos com grande alegria; derramarei sobre vós ensinamento e elevarei 
vossa alma a Mim, embelezando-a;” (AVVD-09 de agosto de 1989) 
 
“Eu te alimento, ...e sabes com o quê? Espiritualidade; Meu Fruto; Meu 
Fruto da Árvore da Vida;” (AVVD-23 de agosto de 1989) 
 
“segui Meus preceitos e não olheis nem para a esquerda nem para a 
direita; sede perfeitos! sede Meu Céu;” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“Eu te treinei para reconheceres Quem é teu Mestre e o que Ele exige de 
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ti; teu Mestre e teu Rei te pede amor agora; vem, volta Meu Amor para 
Me amares;” (AVVD-28 de setembro de 1989) 
 
“portanto depende apenas de Mim; aprende que ninguém é capaz de dar-
te melhor conhecimento do que Eu, que Sou o Senhor;” (AVVD-02 de outubro 

de 1989) 
 
“permanece pequena e pede-Me sempre conselho antes de qualquer 
decisão; o auxílio sempre te será dado do alto.” (AVVD-26 de outubro de 1989) 
“saturada por Mim, vive por Mim, vive sob Minhas Asas; impregnada por 
Meu Amor, floresce agora e cresce, espalha teus ramos como um 
terebinto;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“...não tentes descobrir coisas além de teu poder, pois podes 
desencaminhar-te por tua própria presunção e, portanto, desencaminhar 
outros também; confia em Mim e Eu te darei ensinamentos que poderás 
assimilar por tua capacidade...” (AVVD-07 de dezembro de 1989) 
 
“permite-Me guiar-te, sem Mim estás perdida e na escuridão; Eu sou a 
Luz, a Luz para guiar-te; tem cuidado pois o demônio está sempre e, cada 
vez mais, determinado em fazer-te cair e confundir-te;” (AVVD-05 de janeiro de 

1990) 
 
“preparo-te de todas as maneiras para Me testemunhares e Me 
glorificares;” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
 
“dos Lábios de teu Deus recebeste ditado, e todo o Conhecimento que 
tens vem de Mim;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“por que buscar o que o mundo oferece e não dura? buscai o que é Santo 
e Eterno, por que confiar naquilo que o mundo oferece quando o que ele 
oferece não dura? não ouvistes antes que Eu disse como toda carne é 
erva? a erva murcha, a flor esmaece, mas Minha Palavra permanece para 
sempre;” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
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“formei-te para seres Minha mensageira, para testemunhares a Verdade; 
aluna, és Minha e de Minha boca aprendeste; pega a Mão de teu Mestre 
e permite-Me guiar-te para aonde desejo que tu estejas;” (AVVD-19 de junho 

de 1990) 
 
“reza dando-Me glória por ter-te levantado do mundo dos mortos e por 
ter-te permitido entrar e viver em Meu Mundo de Paz e de Amor, e por 
ter-te ensinado, através de Meu suave senhorio, o Conhecimento dos 
antigos;” (AVVD-27 de junho de 1990) 
 
“levanto o pobre da poeira, elevo os miseráveis e coloco-os em Meu 
Sagrado Coração, então, mostro-os aos Meus anjos; ensino-lhes Meus 
preceitos e torno-Me seu Mestre, e eles, Meus alunos; e seus pecados 
são perdoados por Mim, como gelo no sol, seus pecados se derretem; 
então, peço aos santos para que vigiem e rezem por eles e Eu os encho 
com Meu Espírito de Entendimento para capacitá-los a perceber a 
Verdade, a alcançar um entendimento mais profundo de Meu 
Conhecimento;” (AVVD-04 de julho de 1990) 
 
“permite-Me, tu que Me lês, disciplinar-te; e se aceitares Minha 
disciplina, Eu te trarei de volta a Mim; Eu te adotarei e te ensinarei Minha 
Lei; como uma criança consolada por sua mãe, Eu te consolarei; 
o Amor deseja amor;” (AVVD-agosto de 1990) 
 
“Eu estou apenas disciplinando-te com moderação, Minha filha; se Me 
ouvires, aprenderás;” (AVVD-20 de setembro de 1990) 
 
“aproxima-te de Mim, tu que Me desejas e sacia-te em Minhas 
Inesgotáveis Fontes de Vida; pois, “os que Me comem terão ainda fome, 
e os que Me bebem terão ainda sede”;2” (AVVD-29 de setembro de 1990) 
[2] Eclo 24, 21. 

 
“ofereço-vos um lugar em Minha escola, ofereço-vos Sabedoria para 
ensinar-vos Meu Conhecimento; bem-aventurados os que humildemente 
aceitam Minhas Instruções e sentem profundamente Minhas Palavras;” 
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(AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“a Escritura diz: “a linguagem de Minha Cruz pode ser ilógica para 
aqueles que não estão no caminho da salvação, mas aqueles de vós que 
estão no caminho veem-na como poder de Deus para salvar,”2 e é a 
Linguagem que venho ensinar-vos, é a Linguagem do Amor que ouvireis 
em Minha escola; e tu, que estás disposto a aprender, sê abençoado, sê 
forte e feliz;” (AVVD-10 de outubro de 1990) 
[2] 1Cor 1, 18. 

 
“sê dócil e aceita-Me, teu Mestre e Rei; Amor é Meu Nome, vem a Mim 
para comer de Minha Mão;1 Eu te alimentarei até o fim;” (AVVD-23 de outubro 

de 1990) 
[1] Jesus refere-Se dessa maneira àquilo que escreve e que alimenta minha alma. 

 
“não sejas como o rico que não tem fome nem busca Meu Alimento; 
busca as Riquezas de Meu Coração;” (AVVD-24 de outubro de 1990) 
 
“em Minha Escola, preparo vosso espírito para o Meu Grande Regresso e 
por Minha Graça discorro para vós, de vez em quando, sobre coisas 
futuras para deixar-vos saber seu resultado;” (AVVD-19 de dezembro de 1990) 
 
“se não aprenderdes da Sabedoria, como seríeis capazes de viver de 
acordo com Minha Lei?” (AVVD-19 de dezembro de 1990) 
 
“irei buscar-vos, um a um, desse deserto;” (AVVD-19 de dezembro de 1990) 
 
“uma vez que Eu sou vossa Vida, permiti-Me dirigir-vos e ser Vosso Guia 
nesse exílio em que viveis; Eu posso ser Vosso Oásis em vosso deserto;” 
(AVVD-06 de janeiro de 1991) 
 
“Eu te escolhi para te ensinar, de Meus Átrios; de Minha Própria Boca 
tens recebido Minha Palavra; guarda Meus Ensinamentos como a pupila 
de teus olhos;” (AVVD-20 de março de 1991) 
 
“suprirei todos vós com aquilo de que mais necessitais: alimento 
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espiritual; infundirei, em todos vós, o Amor e a Santidade;” (AVVD-24 de março 

de 1991) 
 
“...estás feliz por Me teres como teu Diretor Espiritual?” (AVVD-14 de abril de 

1991) 
 
“...oferece-Me teu tempo e Eu te saturarei com Minha Fonte...” (AVVD-03 de 

maio de 1991) 
 
“Eu, o Senhor, farei em ti, um Trono para Mim, para governar-te; e Eu 
Me permitirei, uma vez que Me deste teu consentimento, seguir as 
paixões de Meu Coração;” (AVVD-03 de maio de 1991) 
“estou em Meu Domínio e, agora, tenho plena autoridade sobre ti;” (AVVD-

03 de maio de 1991) 
 
“permiti-Me preparar todos vós, a fim de que estejais prontos para receber 
Meu Reino;” (AVVD-02 de junho de 1991) 
 
“aprende de Minha Boca, gratuitamente;” (AVVD-22 de junho de 1991) 
 
“Minha ansiedade em pregar para eles vai além da compreensão 
humana; eis porque a Sabedoria está à porta de seus corações; ninguém 
é digno de Minha Sabedoria, no entanto, o Pai, em Sua Infinita 
Benevolência, deseja dar Sabedoria aos pequeninos;” (AVVD-24 de julho de 

1991) 
 
“tu vieste a Mim, vazia, e partiste saciada;” (AVVD-02 de agosto de 1991) 
 
“Eu Mesmo enchi tua boca com Minha Sabedoria, para que possas 
aprender e não cair no erro; dei-te Minhas Instruções, a fim de que, nelas, 
possas encontrar tua defesa;” (AVVD-02 de agosto de 1991) 
 
“...feliz o homem que seguir Meu conselho;” (AVVD-06 de agosto de 1991) 
 
“permite-Me conduzir-te como Me agrada;” (AVVD-17 de abril de 1992) 
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“lembra-te: tens um Mestre, que sou Eu; tens um Pai, que sou Eu; tens 
um esposo, que sou Eu; tens um Amor, que sou Eu;” (AVVD-17 de abril de 

1992) 
 
“ensinei-te a viver pela Verdade e no Amor, para que possas crescer em 
Mim; outrora não tinhas conhecimento de Mim e eras escravizada pelo 
mundo e pelas criaturas; mas Eu, teu Criador, te libertei para que Me 
ames acima de tudo e acima de todos;” (AVVD-17 de abril de 1992) 
 
“jurei converter teu coração rebelde e desregrado, em um lugar de 
repouso para Mim; fiz-te compreender que Eu deveria ser teu único Deus, 
teu único Amor, incomparável e irrevogável;” (AVVD-01 de maio de 1992) 
“Eu sou teu Educador; pouco a pouco afastei-te do mundo para 
mergulhar-te em Meu Coração; revelei-te coisas além de teu 
conhecimento e de tua capacidade;” (AVVD-08 de julho de 1992) 
 
“fixarei Meu Trono em vossos corações para honrar Meu Santo Nome e 
brilharei Minha Magnificência em vossos coraçõezinhos;” (AVVD-22 de julho 

de 1992) 
 
“se Me permitirdes entrar em vosso coração, Eu farei brotar uma fonte 
dentro de vós, porque vossa alma, então, Me reconhecerá como Seu 
Salvador;” (AVVD-22 de julho de 1992) 
 
“...como um ramo da Vinha, florescereis e dareis fruto;” (AVVD-22 de julho de 

1992) 
 
“terás sempre boas coisas para comer Comigo e, enquanto estiveres 
Comigo, tua mesa será sempre farta; ...Eu te conduzirei pelo caminho 
que deves ir;” (AVVD-10 de agosto de 1992) 
 
“permanece perto de Mim, Minha doce discípula...” (AVVD-07 de setembro de 

1992) 
 
“vosso coração é a porta pela qual posso entrar para vos curar e vos guiar 
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em Meu Caminho;” (AVVD-14 de setembro de 1992) 
 
“feliz és tu, Minha filha, que meditas e permites à Minha Sabedoria ser 
tua Mestra particular, pois Ela te revelará muitos segredos mais;” (AVVD-17 

de setembro de 1992) 
 
“estabeleci Meu Trono em teu coração, para reinar sobre ti;” (AVVD-01 de 

dezembro de 1992) 
 
“Eu, Jesus, sou teu Professor e Mestre; nunca duvides;” (AVVD-09 de dezembro 

de 1992) 
 
“colocai vosso ouvido em Minha Boca, essa Boca que soprou em vossas 
narinas: Vida, e que do pó da terra, vos reviveu para conquistar a Terra;” 
(AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
“...a glória eterna está nas coisas invisíveis;” (AVVD-09 de março de 1993) 
 
“Eu procurava por um coração indiviso e, quando encontrei o teu coração, 
decidi conquistá-lo...” (AVVD-19 de março de 1993) 
 
“Eu andava à procura de um ouvido atento e encontrei-o; ...Minha 
Sabedoria sempre foi dada às criancinhas...” (AVVD-19 de março de 1993) 
 
“a Compaixão do Pai é Grande e, embora teu comportamento seja 
espantoso, Ele derrubou Seus inimigos dentro de ti, e fez caírem as 
escamas de teus olhos para que visses Minha Beleza...” (AVVD-19 de março 

de 1993) 
 
“Eu nunca esconderei Minha Face de ti, mas tu também deverás 
responder às Minhas exigências;” (AVVD-19 de março de 1993) 
 
“tenho procurado alguém para formar com Minha Força e lançar no 
mundo, assim como se lança uma rede ao mar, a fim de trazer-Me almas; 
frágil tu és, mas alegro-Me em tua fragilidade;” (AVVD-30 de maio de 1993) 
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“cresce em Mim para que Eu continue a ser teu Educador...” (AVVD-10 de 

junho de 1993) 
 
“...permite-Me realizar Meus desejos em ti;” (AVVD-10 de junho de 1993) 
 
“a Sabedoria é tua Educadora;” (AVVD-30 de junho de 1993) 
 
“Eu adornaria vossas almas se Me deixásseis;” (AVVD-13 de abril de 1994) 
 
“a instrução conduzirá muitos a se tornarem a delícia de Minha Alma;” 
(AVVD-02 de junho de 1994) 
 
“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;” (AVVD-25 de outubro de 1994) 
 
“és Minha aluna, e Eu, teu Mestre; não te ensinei simplesmente para te 
ensinar apenas, mas Meus  Ensinamentos são para todos vós... a 
Sabedoria é vosso Santo Companheiro;” (AVVD-16 de dezembro de 1994) 
 
“instruí Meus discípulos e formei-os, e como alimentei-os com Minha 
Palavra, assim Aquele que te formou te alimentará;” (AVVD-31 de março de 

1995) 
 
“Meu prazer é ensinar, especialmente almas como a tua, que devem 
depender apenas de Mim e que são bem-dispostas, impacientes como as 
crianças que desejam agradar seu Professor! delicio-Me nessas almas;” 
(AVVD-31 de março de 1995) 
 
“vem a Mim sempre antes de tomares qualquer decisão e consulta-Me; 
Eu sempre te dou bom conselho e sempre responderei às tuas 
necessidades;” (AVVD-29 de dezembro de 1996) 
 
“Eu entrei em tua vida para te revelar Minha beleza, a fim de que tua 
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alma ceda a Meus encantos; vim preparar teu coração, despertando teu 
amor para que bebas da Fonte de Meu Coração, que é mais doce que o 
vinho; então buscarás Minha resplendente perfeição e te oferecerás 
voluntariamente a Mim;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 
“Eu sou tua doce fragrância, ...e quero-te como uma estrela brilhante, 
iluminando a escuridão desta geração, perfumando-a1 com Minha 
fragrância;” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
[1] A geração. 

 
“como um rei que senta em seu trono real, revestido com todas suas 
vestes de estado... considerarei, como Minha primeira e pessoal 
preocupação, preservar Meu Trono em teu coração, para que teu coração 
continue a ser enfeitado com a riqueza de teu Rei e Senhor; esta riqueza 
de conhecer-Me em Minha Glória trina; a riqueza de temer-Me e a riqueza 
de evitar toda espécie de pecado e, finalmente, a riqueza de fazer Minha 
Divina Vontade e o que Me agrada, teu Deus...” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“...que teu espírito se orgulhe do único verdadeiro Conhecimento que Eu 
Próprio te dei;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“que teu espírito absorva Minha Doçura;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“precisavas de alguém que te pudesse ensinar não apenas os princípios 
elementares de Minha Lei e de Minha Graça, mas a Mensagem de Deus3 
em Sua plenitude;” (AVVD-13 de agosto de 1997) 
[3] As Escrituras e a Divina Vontade de Deus. 

 
“Comigo sois ricos e tendes riqueza duradoura, e estou ansioso para 
compartilhá-las convosco;” (AVVD-09 de setembro de 1997) 
 
“...fizeste de Minha Palavra tua morada e te tornaste Minha aluna, e, de 
fato, Minha;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
 
“inebriada pela doçura de Meus beijos, tua alma agora Me cantará 
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louvores, glorificando teu Amante;” (AVVD-17 de dezembro de 1997) 
 
“...em Mim, estás sendo construída em um vaso santo no qual sou 
contido, uma pura e santa morada para Nossa Santidade Trina, no 
Espírito, no qual Nos podemos contemplar;” (AVVD-19 de outubro de 1998) 
 
“ninguém é seu próprio mestre;1 Eu sou o único Mestre;” (AVVD-20 de janeiro 

de 1999) 
[1] Em outra palavras, Jesus entende que em um grupo que trabalha para Deus, ninguém deve tornar-
se ditador, mandando nos outros e filtrando tudo. 

 
“Eu sou uma Fonte de delícias inefáveis e através de Minha Infinita 
Misericórdia desejo transfigurar tua alma num Éden, adequada à Nossa 
Santidade Trinitária;” (AVVD-20 de janeiro de 1999) 
 
“mantém teus ouvidos abertos para a Voz da Santa Sabedoria; é Meu 
ardente desejo instruir-te e então poder completar em ti a Divina Obra 
que comecei;” (AVVD-03 de março de 1999) 
 
“se dizes que és fraca, vem a Mim e extrai força de Mim para que um dia 
também sejas capaz de cantar: meu Deus Trino brilhou em meu coração; 
... deu-me... uma ressurreição espiritual, e assim como Moisés foi 
envolvido por uma nuvem, estou sendo envolvida por ensinamentos 
místicos vindos da Santa Sabedoria; e assim como o sol inunda a criação 
com sua luz, Meu Senhor e meu Deus inundou minha alma com Seus 
Ensinamentos, para compreender Sua Glória e para compreender que Ele 
é o Divino Esposo de toda Sua criação; atraiu minha alma ao aposento 
nupcial de Seu Coração, onde a divina união se realizou; então Meu Bem-
Amado Se levantou, inflamado de um majestoso Amor, para me mostrar 
Seus Tesouros; e nesse aposento nupcial, onde meu Bem-Amado guarda 
Seus Tesouros, eu descobri: 

- o tesouro de conhecer e compreender Deus;  
- o tesouro da intimidade; 
- o tesouro da alegria e da consolação; 
- o tesouro do caminho das virtudes; 
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- o tesouro do Espírito Santo; 
- o tesouro da Santa Sabedoria, tesouro inesgotável para os homens; 
- o tesouro da doce conversa com o Divino; 

sim, com efeito, o Amante da humanidade enriqueceu-me com Seu Amor 
e encheu meu coração com Seus Tesouros inesgotáveis;” (AVVD-25 de abril de 

1999) 
 

“tudo o que te dei vem da Santa Sabedoria; é desta forma que sempre 
trabalhei com Meus profetas;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“...Eu Próprio instruo Meus escolhidos e Me torno seu diretor espiritual...” 
(AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“Eu os ensino a ser generosos e a agradecer-Me respondendo 
generosamente ao Meu Chamado, enquanto mantidos em pensamento e 
contemplação nos Meus Braços enamorados; Eu encho sua boca de 
adoração e seu espírito de alegria; assim como o sangue corre 
continuamente na veia sem nenhum ruído exterior, assim, Meu Espírito 
Santo, desta forma tranquila, tem-te ensinado, ...com Sabedoria, para tua 
salvação e a dos outros; e se Eu te admoestar, de vez em quando, será 
para teu crescimento espiritual e teu próprio progresso;” (AVVD-12 de fevereiro 

de 2000) 
 
“Eu te satisfiz e a outros através de Minha Mensagem Divina com um dos 
Meu maiores e mais nobres Banquetes; preparei um admirável prodígio 
para os vossos tempos maus, e concedi a todos vós vir saborear-Me, 
vosso Deus e vosso Criador, para que Me compreendais;” (AVVD-05 de agosto 

de 2000) 
 
“podeis obter em vós, ...toda a Divindade que vos ensinará os mistérios 
sagrados, o sublime e Santo Conhecimento que vem da Sabedoria, e tal 
como uma árvore, o Conhecimento será a árvore que cresce em vós com 
a Sabedoria como sua raiz; e dessa árvore as virtudes brotarão;” (AVVD-05 

de agosto de 2000) 
 
“Eu encontro Minha delícia em ti, quando observas e não esqueces 
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Minhas Palavras, que te formaram e através de ti, outros;” (AVVD-28 de 

setembro de 2000) 
 
“que Minhas Palavras sejam vosso educador, vosso conselheiro e vossa 
delícia; e vivereis...” (AVVD-28 de setembro de 2000) 
 
“em nome de tua nulidade e de tua miséria, Eu, o Esposo de Minha 
criação, inclinei-Me a ti, que eras criança analfabeta5 de Minha Palavra;” 
(AVVD-16 de outubro de 2000) 
[5] Nosso Senhor utilizou a palavra francesa ‘analphabet’ ao invés da inglesa ‘illiterate’, pois foi a que  
Lhe agradou. 

 
“...eras ignorante e indiferente a qualquer fluxo de palavras divinas, mas 
no entanto, sob toda essa lama, examinando-te, pude ver uma nobre 
centelha pelo Meu Santo Nome;” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
 
“quem te educou? não foi a Sabedoria? Ela não foi tua educadora? e quem 
te guiou para caminhares apenas sobre safiras?6 não foi a Sabedoria?” 
(AVVD-16 de outubro de 2000) 
[6] Aqui, safiras representam as virtudes. 

 
“Eu estabelecerei, ...Meu Reino em cada coração que se abrir à Minha 
Palavra;” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
 
“tenho sido, ...teu Conselheiro, mas também Amigo, em todos esses anos 
e, mesmo durante a noite, instruí teu mais profundo eu dando à tua alma 
uma alegria sem limites, com Minha Presença; Eu te treinei com amor 
sem limites, para levantar constantemente teus olhos para a Minha 
luminosa Presença e para ninguém mais; Eu sou e sempre fui teu único 
Diretor Espiritual e Conselheiro, dando à tua alma diretrizes da 
Sabedoria...” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“...pois que melhor direção espiritual que a dada por Mim? Eu fui o único 
que pude espreitar através das sombras escuras de tua alma, para 
pronunciar um veredito ao teu mais profundo eu e atrair tua atenção para 
tua doença;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
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“pois bem, não te fiz renunciar à tua rebelião para Comigo?” (AVVD-01 de 

junho de 2002) 
 
“não te tracei um caminho para tomares junto com Meu Nome como tua 
insígnia e para seguires Minhas Pegadas, a fim de não te desviares 
enquanto caminhas?” ?” (AVVD-01 de junho de 2002) 

 

64.  JÓIAS 

“teus perseguidores tentarão despir-te das vestes que te dei e roubar-te 
Minhas Joias!” (AVVD-10 de setembro de 1990) 
 
“faze tudo o que puderes e Eu farei o resto; oferece-Me teu tempo; Eu, de 
Minha parte, te oferecerei Minhas Joias, as de vossa Salvação; Eu te 
oferecerei Minha Cruz, Meus Cravos e Minha Coroa de Espinhos; espero 
ver-te alegre...” (AVVD-27 de setembro de 1996) 
 
“não rejeites Meus Cravos e Coroa de Espinhos que Meu Amor forçou-Me 
a te oferecer; ... coroei-te com Minhas Joias;7 sou tolerante com muitas 
coisas, mas dispor dessas Joias? jamais!” (AVVD-24 de abril de 1998) 
[7] Nosso Senhor Se refere aos Seus Instrumentos Redentores. 

 

65.  JUÍZO FINAL 

 
“vês esta montanha de fogo?” (AVVD-27 de abril de 1987) 
 
“de seu lado fluem dois de seus rios, eles são inteiramente de fogo;” (AVVD-

27 de abril de 1987) 
 
“Eu, o Senhor, separarei, no dia de Meu Julgamento, as más almas das 



347 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

boas; em seguida, todos os seguidores de Satanás serão lançados 
naqueles dois rios de fogo e assim punidos, diante dos olhos dos justos;” 
(AVVD-27 de abril de 1987) 

 

66.  JULGAR 

 “quando Meus anjos, que receberam autoridade máxima, rebelaram-se 
contra Mim e a destruição levou o melhor deles, Minha Justiça não os 
poupou; eles foram lançados no mundo inferior para esperar pelo Dia do 
Julgamento; eles também serão julgados, diante dos olhos de todos; e 
ah!... quão terrível será essa visão!” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“Eu julgarei cada um conforme o que fez e o que não fez; diante de Meu 
Trono, cada um ficará em silêncio e em respeitoso temor, pois o Dia do 
Juízo Final será tão terrível, que fará todos tremerem de pavor, em frente 
ao Supremo Juiz, que Eu Sou;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“vereis um imenso número de anjos caídos que foram expulsos do céu e 
que lutaram, na amargura e no rancor, contra o Arcanjo Miguel e seus 
anjos;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“sim, vossos olhos verão Meus Rivais, os Rivais do Santo, do Ungido; 
todos vereis aqueles anjos caídos, sequazes de Lúcifer, a primeira 
serpente que tentou desencaminhar Meus filhos e Minhas filhas; vereis 
multidões que profanaram Meu Nome e transgrediram Minha Lei; aqueles 
que se recusaram a ser educados e alimentados por Minha Santidade e 
que preferiram ser rotulados em suas frontes pelo Enganador...1” (AVVD-20 

de julho de 1992) 
[1] Foi-me concedida uma visão desta multidão de anjos caídos diante do Trono de Deus, no Dia do 
Juízo. Era aterradora e triste. 

 
“...aceita teus perseguidores com amor; não os julgues;” (AVVD-02 de abril de 

1989) 
 



348 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“sê prudente, ...com as palavras, com os mexericos, com os comentários, 
substitui tudo isso por silêncio, Meu Silêncio;” (AVVD-04 de agosto de 1989) 

 
“não permitas a ninguém1 armar-te ciladas;” (AVVD-07 de agosto de 1989) 
[1] Isso foi dito quando perguntei novamente ao Senhor sobre aquela mesma pessoa a quem corrigira. 
Eu não mais sabia se meu discernimento fora apenas “impressão”, como ela colocara, ou se fora 
verdadeiro. 

 
“que tuas conversas sejam como música para Meus Ouvidos;” (AVVD-05 de 

setembro de 1989) 
 
“evita a conversa vazia, evita as conversas inúteis; sê produtiva, fala 
conforme Meus Ensinamentos; sou teu Conselheiro e os conselhos virão 
sempre de Mim; quero Meus alunos perfeitos, portanto sê perfeita! 
ressente-te de tudo o que te arrasta para baixo, como o mexerico, a 
conversa vazia; amo-te e quero-te perfeita;” (AVVD-05 de setembro de 1989) 
 
“uma aluna que está em Minhas Mãos deveria permanecer pura e ouvir 
a Voz do Mestre;” (AVVD-05 de setembro de 1989) 
 
“pensai duas vezes antes de abrir vossos lábios para falar;” (AVVD-12 de maio 

de 1990) 
 
“antes  de falar, perguntai-vos isto: “o que Cristo teria dito nesta situação?” 
ou “o que Cristo teria feito nesta situação?” pensai duas vezes antes de 
abrirdes vossos lábios; não deixeis vossos lábios serem a causa de 
vossa queda; não deixeis vosso espírito vos desviar; imitai-Me e sede o 
perfeito reflexo de Minha Imagem;” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“não condenes ninguém que ainda não possa distinguir sua direita da 
esquerda;” (AVVD-27 de junho de 1990) 
 
“não julgues e não serás julgada; não condenes e não serás condenada;” 
(AVVD-27 de junho de 1990) 
 
“...jamais tenhais rancor um do outro, sede unidos, sede unidos, sede 
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um; sou Eu, Jesus, que vos peço isso...” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“não julgueis e não sereis julgados; não condeneis para não serdes 
condenados;” (AVVD-30 de julho de 1990) 
 
“portanto, abençoai os que vos perseguem, não os julgueis, abençoai-os 
e rezai por eles;” (AVVD-05 – 29 de agosto de 1990) 
 
“não permitas a teu espírito julgar prematuramente; libertai-vos das 
críticas destrutivas para que no Dia do Julgamento não sejais julgados;” 
(AVVD-28 de maio de 1992) 
 
“ninguém é digno de Meu apelo, portanto, não censureis os orgulhosos;” 
(AVVD-20 de agosto de 1992) 
 
“respeitai-vos uns aos outros e não permitais que vossos corações se 
endureçam; não deis ensejo a Satanás; sede calmos e oferecei-Me vossas 
orações; quantas orações estou ouvindo?” (AVVD-22 de agosto de 1992) 
 
“cada alma deve saber como a zombaria, o ciúme, a crítica maldosa, o 
juízo e a calúnia se opõem ao Meu Espírito Santo da Verdade;” (AVVD-07 de 

setembro de 1992) 
 
“se teus lábios forem causa de pecado,2 jejua então com teus lábios, antes 
que teus lábios te condenem e tua alma queime na agonia;3 deves amar 
teu próximo como a ti mesmo;” (AVVD-07 de setembro de 1992) 
[2] Jesus quer dizer para fazer um voto de silêncio. [3] Jesus quer dizer, no purgatório. 

 
“Eu Me ressinto daqueles que testemunham Minha Palavra e que, no 
entanto, escarnecem e zombam de Mim nos outros;” (AVVD-21 de outubro de 

1992) 
 
“não acuses teus perseguidores, para que Eu também não te julgue, no 
Dia do Julgamento;” (AVVD-03 de junho de 1993) 
 
“não  permitais que vossos corações se perturbem; não caiais em 
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tentação, eis porque vos peço que rezeis incessantemente; não valorizeis 
os falatórios...” (AVVD-29 de junho de 1993) 
 
“não censureis ninguém…” (AVVD-29 de junho de 1993) 
 
“retribuí o mal com amor...” (AVVD-29 de junho de 1993) 
 
“não julgueis o pecador, dizendo: ele nada sabe do caminho da paz, nem 
do caminho da retidão; deixai essas coisas para Mim; Eu sou o único 
Juiz;” (AVVD-12 de abril de 1994) 
 
“não julgues nunca…” (AVVD-19 de agosto de 1994) 
 
“tu, que persistes em declarar que Eu não sou o Autor desta Mensagem, 
digo-te: julgas por padrões humanos e te glorias em tua glória... tem 
cuidado então, refreia tua língua de julgar; Eu sou o único Juiz; e tu, com 
efeito, estás em Minhas Mãos... Eu, com Meu Espírito, fortifiquei o que 
era frágil para que, através dela,4 Meu Nome seja louvado e aclamado 
em cada nação, a fim de que o homem frágil encontre sua força;” (AVVD-

19 de agosto de 1994) 
[4] Compreendi que Cristo falava de mim. 

 
“reza, ...pelos que interpretam mal Nossas Divinas Mensagens; sê 
misericordiosa com eles, pois não sabem o que fazem... tem pena de sua 
desolação e não deixes que tua língua os condene, que 
o Único Juiz os julgue;” (AVVD-09 de abril de 1998) 

 

67.  JUSTIÇA 

“não sinto prazer em punir-vos; desejo que Minha criação volte ao Amor;” 
(AVVD-13 de outubro de 1987) 
 
“que eles levem em consideração Meu aviso, pois Eu, o Senhor, predisse 
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à Minha criação que, a não ser que eles se arrependam e Me aceitem 
como seu Criador, Minha Espada os atingirá; é por Minha infinita 
Misericórdia que desço à Terra1 para vos avisar;” (AVVD-26 de outubro de 1987) 
[1] De modo figurado. 

 
“tenho-te guiado a ler Jonas, pois quero que tu e Meus filhos 
compreendais que posso sempre suspender o Castigo que tenho 
guardado para esta geração má; não desejo que Meu Cálice de Justiça 
transborde como acontece agora, por isso Eu vos digo: arrependei-vos, 
jejuai e sede santos!” (AVVD-08 de março de 1989) 
 
“suspenderei Minha Justiça só quando tremendas reparações forem 
feitas;” (AVVD-08 de março de 1989) 
 
“podes aplacar Minha Justiça, amando-Me; glorifica-Me, amando-Me;” 
(AVVD-04 de agosto de 1989) 
 
“deixa que tuas lágrimas dissolvam-se nas Minhas e sejam uma; quando 
Meu Pai vir tuas lágrimas nas Minhas, Ele Se acalmará;” (AVVD-09 de outubro 

de 1989) 
 
“quando este tempo de Graça terminar, assim também será com Minha 
Misericórdia; então, tua era terá de enfrentar Minha Justiça;” (AVVD-21 de 

janeiro de 1991) 
 
“mas por que os homens ocultam os tesouros que derramo sobre eles? se 
Minha Alma está dominada pela angústia é porque Meu Cálice de Justiça 
está transbordando, derramando-Se em Minhas Mãos que estão prontas 
para golpear e açoitar esta geração ímpia, como nunca antes; então, 
como sou Pai, irei cheio de compaixão e ternura curar as feridas que 
provocarei, com as mesmas Mãos que golpearei... essa é a grande 
Esperança que Me pedis; virei trazer cada um para casa e curarei suas 
feridas; como sou Pai, cuidarei de Meus filhos feridos, cuidarei de suas 
necessidades e depois eles saberão que, desde o início, eram Meus e que 
Eu Sou Aquele Que Sou é Pai e Senhor; levareis seus lábios a proclamar: 
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bendito seja Nosso Senhor, e de novo eles proclamarão o Reino do Céu; 
eles O proclamarão como nunca antes, porque Eu lhes darei um novo 
coração...” (AVVD-08 de fevereiro de 1995) 
 
“...Meus Olhos choram Lágrimas de sangue com o que vejo diante de 
Mim, quando a Mão do Pai cair sobre vós como um estrondoso grito: 
basta! agora, basta! e numa tempestade de fogo, Ele fará justiça...” (AVVD-

09 de abril de 1996) 
 
“por causa de Meu Santo Nome, impedi Minha Mão de cair sobre esta 
geração perversa; por causa de Minha honra, contenho Minha ira...” 
(AVVD-07 de agosto de 2002) 

 

68.  LIBERDADE 

“há liberdade quando tua alma desapega-se das solicitações terrestres e 
voa na Minha direção, para Mim;” (AVVD-23 de abril de 1987) 
 
“liberta-te para seres capaz de servir-Me e atender-Me; sabes o que a 
palavra “livre” significa...” (AVVD-24 de maio de 1987) 
 
“ser livre é desprender tua alma das solicitações mundanas;” (AVVD-24 de 

maio de 1987) 
 
“por Meu elevado e insaciável amor Eu te libertarei;” (AVVD-25 de maio de 1987) 
 
“estás ligada a Mim, no entanto, já te sentiste mais livre?” (AVVD-29 de maio 

de 1987) 
 
“tu Me darias tudo o que tens?” (AVVD-28 de agosto de 1987) 
 
“tudo o que tens é realmente Meu, mas Eu te dei a liberdade de escolher;” 
(AVVD-28 de agosto de 1987) 
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“escolher entre o mal e o bem; dei a todos essa liberdade de escolha;” 
(AVVD-28 de agosto de 1987) 
 
“todas as almas podem ser libertadas, mas somente quando se abrirem 
e o desejarem; dei a cada alma essa liberdade e sua vontade pertence 
somente a ela; mas, se uma alma é obstinada em não se abrir a Mim, 
como entrarei em seu coração? Eu sou o Senhor e Deus, mas dei a todos 
vossa liberdade e vossa vontade; se acreditais e Me ofereceis vossa 
vontade, abandonando-vos a Mim, Eu entrarei em vosso coração 
e vos curarei; não entrarei à força; Eu estou à sua porta esperando que 
elas a abram e Me acolham;” (AVVD-18 de agosto de 1988) 
 
“hoje, solto as correntes de vossas mãos; senti-vos livres... se quiserdes 
vir Comigo e compartilhar Minha Cruz de Paz e Amor, então vinde, Eu 
cuidarei de vós; mas senti-vos livre... sabeis muito bem que sou 
autossuficiente, Eu sou o Altíssimo;” (AVVD-29 de junho de 1989) 
 
“estás ligada a Mim, e, no entanto, mais livre que nunca; desde o 
começo, jamais impus algo a ti, sempre respeitei tua liberdade;” (AVVD-24 

de setembro de 1989) 
 
“liberdade é amar a Deus;” (AVVD-09 de novembro de 1989) 
 
“Eu vos criei, dando-vos a liberdade de tomardes vossas próprias 
decisões; serdes fiéis a Mim e guardardes Meu Mandamentos está dentro 
de vossa capacidade; jamais vos ordenei pecar, portanto rezai 
para que a Sabedoria ilumine esta geração, a fim de que ela comece a 
distinguir sua mão direita da esquerda;” (AVVD-07 de dezembro de 1989) 
 
“jamais violarei a liberdade do homem, jamais... permito que o homem 
escolha e quero que saiba como Me regozijo quando escolhe o que é 
certo; no entanto, perseguirei sempre o pecador para que desista de 
pecar; irei sempre em todas as direções para conquistá-lo; todas as vezes 
que ele cair, estarei a seu lado para levantá-lo; não o afastarei ou 
reprovarei; seus inimigos podem alegrar-se, mas Eu, Eu terei somente 
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lágrimas em Meus Olhos e lhe pedirei para lançar-se em Meus Braços; e 
se ele o fizer, então, perguntarei se Me permite nele habitar; se ele aceitar, 
farei de sua alma, Minha Propriedade e neste Território farei Minha Tenda 
(nele); daí por diante, envolverei Minha Propriedade com Meu Amor, para 
ter certeza de que nenhum intruso trespasse aquilo que fiz Meu e para 
sempre; feliz o homem que habita Comigo, ele ganhará Conhecimento e 
entrará na Vida eterna.” (AVVD-01 de março de 1991) 
 
“...o mundo Me ofende diariamente, por desrespeitar Minha Santidade; 
eles fazem mau uso da liberdade que lhes dei, destruindo-se a si próprios; 
esta geração transformou-se numa desagradável mancha em Meus 
Olhos; eles retribuem o mal com o mal...” (AVVD-09 de setembro de 1992) 
 
“dá-Me a liberdade de fazer uso de tua mão; dá-Me a liberdade de usar 
teus lábios; dá-Me a liberdade de usar tua mente e teu coração; permite-
Me invadir-te, de que outro modo poderias ser Meu Eco e transmitir 
Minhas Mensagens se Meu Espírito não te invadisse? Como pode o ramo 
de uma videira viver, se não extrair a seiva da vinha? corta-o da Vinha e 
verás como depressa ele murchará;” (AVVD-11 de junho de 1993) 
 
“em verdade vos digo: a liberdade deve ser encontrada em um 
renascimento do Espírito...” (AVVD-03 de junho de 1994) 
 
“e quando as pessoas te perguntarem: “quem são estes que vêm 
deslizando como nuvens, como pombas de volta aos seus pombais?”2 
responde dizendo: estes são os filhos e filhas que encontraram sua 
liberdade no Espírito; ...e eles continuarão a ser amamentados nas 
Riquezas de Seu Espírito Santo...” (AVVD-15 de julho de 1996) 

[2] Is 60, 8. 

 

69.  LOUVOR 

“louva-Me, ...por haver-te salvado;” (AVVD-20 de março de 1987) 
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“louva-Me, dei-te abundantemente, não Me retribuirás por tudo o que te 
dou?” (AVVD-01 de outubro de 1987) 
 
“ama-Me, guarda Meu Santo Nome...” (AVVD-23 de agosto de 1989) 
 
“louva-Me de vez em quando, filha, isso Me glorifica e Me agrada 
também, dize estas palavras: Glória a Deus, o Altíssimo, bendito seja Seu 
Nome; apenas essas palavras e Eu sou glorificado; então, dize isto: Meu 
Jesus, Vós que me favorecestes, eu Vos bendigo;” (AVVD-19 de janeiro de 1990) 
 
“contai vossas bênçãos e louvai-Me...” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“louvai-Me, vosso Salvador, dia e noite, louvai-Me por alimentar-vos com 
Minhas Próprias Mãos;” (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“louva-Me pois Meu Nome é Santo;” (AVVD-27 de julho de 1990) 
 
“louva-Me frequentemente e ama-Me; ama este Coração de teu Senhor, 
ama este Coração dilacerado de teu Mestre; deseja-Me e tem sede de 
Mim, teu Rei;” (AVVD-17 de abril de 1992) 

 
 

 

70.  LUZ DO MUNDO 

“...Minha Luz perturba todos cujas obras são más;” (AVVD-29 de setembro de 

1989) 

 
“...pertences a Mim e esse é o motivo por que a Escuridão é tua inimiga 
e tua perseguidora; a descendência da Treva sempre perseguirá Minha 
descendência; Minha Luz perturba-os;” (AVVD-29 de setembro de 1989) 
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“a Hora da Luz é um tormento incessante para essas almas escuras que 
jazem em túmulos, mas Eu farei Minha Luz brilhar sobre elas; Minha Luz 
trespassará essas Trevas e Meus Quentes Raios reviverão tudo que 
foi devastado;” (AVVD-29 de setembro de 1989) 
 
“a Mentira está perseguindo A Verdade; as Trevas, a Luz, mas no fim, 
Eu, o Senhor, prevalecerei;” (AVVD-30 de setembro de 1989) 
 
“- benditos os que se purificam e se permitem ser envolvidos em Meu 
Abraço, porque eles próprios se tornarão luz;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

71.  MANDAMENTOS 

“uma vez que Eu sou vosso Deus e vós sois Meu povo, tendes de seguir 
Minha Lei; Minha Lei é uma Lei de Amor; aprendei a Me amar; aprendei 
a Me adorar; estou à procura de vosso coração;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“oh! era! tu, ao contrário, multiplicaste teus falsos deuses; não obedeces 
Meus Mandamentos; não, não observas Minha Lei; era de miséria, em 
que te tornaste! raramente Me invocas para adorar-Me;” (AVVD-05 - 29 de 

agosto de 1990) 
 
 
“tomada por Vaidade queres considerar-te igual a Mim;” (AVVD-05 - 29 de 

agosto de 1990) 
 
“tua habilidade em negociar é tal, que uma multidão de nações segue teu 
exemplo; sim, seguiste, com efeito, o conselho da antiga serpente, que 
tão astutamente fez teus ancestrais comerem o fruto proibido, 
garantindo-lhes que seriam como deuses;1” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
[1] Gn 3, 5. 

 
“serves ao dragão ao invés de teu Santo;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
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“com o império do dragão, a besta negra2 instalou junto com a segunda 
besta, isto é, o falso profeta, polos de blasfêmia para si próprios em cada 
colina alta e debaixo de toda árvore frondosa, a fim de conquistar o 
mundo e apagar a luzinha que nele resta; em cada uma de suas sete 
cabeças, a besta fez ídolos representando seus próprios deuses; esses 
ídolos são colocados, com o poder do dragão, em altos postos; depois, 
nomearam para ocupar os altos postos, padres, dentre os seus, que hoje 
celebram no coração de Meu Santuário; e eles não Me adoram; eles 
fingem fazê-lo; andam disfarçados de sumos sacerdotes,3 adorando e 
servindo a própria besta e sua produção, que é conforme ao mundo;” 
(AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
[2] Ap 13. [3] Ler a mensagem de 30 de Janeiro de 1989. 

 
“eles ensinarão todas as nações a adorarem a imagem do homem mortal,4 
uma imitação sem valor, ao invés de Minha Glória Eterna...” (AVVD-05 - 29 

de agosto de 1990) 
[4] Um falso Cristo. 

 
“ah! como eles5 pesam em Mim! com o poder6 dado a eles pelo dragão, 
eles chegam ao cúmulo de seu ódio implacável e de seu espírito de 
vingança, fazendo guerra contra os santos e contra todos os que não estão 
em seu clã e que se recusam a adorar a estátua7 da besta;” (AVVD-05 - 29 de 

agosto de 1990) 
[5] Deus me deu o nome deles. [6] Missas Negras. [7] Um falso Cristo. 

 
“está escrito: não terás outros deuses além de Mim...” (AVVD-05 - 29 de agosto 

de 1990) 
 
“não seguirás a outros deuses, deuses de povos à tua volta; mas os 
homens transgrediram o primeiro Mandamento de Meu Pai, declarando 
abertamente sua liberdade, com os meios e estímulos da besta negra, 
sobre cujas cabeças cairá o sangue de muitos;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“não chameis Meu Nome em vão, é o Mandamento seguinte; agora, 
nações arrogantes atacam Meu Santo Nome; povos para os quais nada 
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significo...” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“amaldiçoam Meu Santo Nome quando engajados em discussões, eles 
blasfemam contra Minha Divindade e Minha Santidade;” (AVVD-05 - 29 de 

agosto de 1990) 
 
“e aqueles que hoje oficiam em Minha Igreja, mas giram em torno do 
poder da besta, vangloriando-se de seu conhecimento sobre Minha Lei, 
são esses mesmos que chamam Meu Nome em vão; eles são os que 
fecham o reino do Céu na cara dos homens, não entram nele nem 
permitem entrar aqueles que querem; eles “pregam” contra o roubo, no 
entanto roubam almas de Mim; eles “pregam” contra o adultério, no 
entanto, eles próprios cometem adultério, uma vez que seguem a besta 
negra e lhe são fiéis; pretendem desprezar os ídolos, no entanto roubam 
Meu Santuário;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“- Eu vos pedi para lembrar de santificardes o Dia de Sábado, no entanto, 
vós O invertestes com impureza e O manchastes com prazeres imundos 
e práticas com as quais desonrais vossos próprios corpos e mentes, uma 
vez que desististes da Verdade divina por uma mentira, e adorais e servis 
criaturas, em lugar de Me servirdes; fizestes Sodoma e Gomorra 
pareceram quase sem culpa e puras, comparadas às vossas impurezas;” 
(AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 

“a maioria de vós não observa o Dia de Sábado;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 

1990) 
 

““honra o teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe; 
lembra-te de que foste gerado por eles; o que lhes darás pelo que te 
deram?”” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“por que, tantos dentre vós, vos surpreendeis por tão poucos seguirem 
esse Mandamento?” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“muitos pais não deram a seus filhos a Fonte inesgotável de Meu Espírito; 
... vossos filhos desviaram-se mais e mais do Caminho que conduz a 
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Mim;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“se alguém, jovem ou velho, reconhecer-Me como seu Deus, refletirá 
Minha Imagem e, por amor, obedecerá e honrará seus pais como se Me 
obedecesse e Me honrasse;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“muitos pais queixam-se da desobediência de seus filhos, enquanto 
fazem exatamente a mesma coisa Comigo;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“podem eles, com efeito, afirmar ter abundante bondade, paciência e 
tolerância? tivessem eles, realmente, todas essas virtudes, seus filhos 
também teriam a virtude da obediência e honrariam ambos;” (AVVD-05 - 29 

de agosto de 1990) 
 
“...as mentes dessa geração estão vazias e, portanto, as Trevas vieram e 
as encheram; pois a imagem de tornar-se filósofo é mais importante a 
seus olhos que Minha Glória Eterna;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“então, sua falta de santidade é consumida pela paixão e, desde o início 
de sua juventude, desonram seus próprios corpos;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 

1990) 
 
“tu sabes que te proibi matar, geração! se vos dizeis Meus e dizeis fazer 
parte de Minha Igreja e pregais contra o homicídio, como é que matais?” 
(AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“do Céu vejo cenas assustadoras; ah! quanto sofro ao ver como o ventre, 
que forma essa criança, a rejeita e a envia para a morte, sem um nome 
e sem remorso;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 

“vós pregais contra o homicídio, no entanto, matais Meu Espírito; vós vos 
vangloriais sobre a Lei, em seguida a desobedeceis, porque não 
compreendestes o mistério de Meu maná escondido; não, vós ainda não 
compreendestes Meus alimentos milagrosos, nem Meu mistério da 
Transfiguração; Eu prometi manter-vos vivos no fim dos Tempos, com 
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Meu Maná Celeste; Eu disse à Minha igreja em Pérgamo:6 “ao vencedor 
darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma 
pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, 
exceto aquele que o recebe;” hoje, ofereço-vos  este maná reservado para 
os vossos tempos, uma comida celestial, um alimento de Meu Espírito 
para o vosso espírito faminto; derramo Meu Espírito em sua plenitude 
para encher vosso deserto interior, e ofereço-vos Meu maná celeste, 
gratuitamente, pois essa é a comida do pobre... mas vós não 
compreendestes... por isso recusastes comê-lo e proibis outros de comê-
lo; já inscrevi Meu Novo Nome na “pedra branca” que será conhecido 
somente pelo pobre;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
[6] Ap 2, III, 17. 
 

“Eu vos pedi para não cometerdes quaisquer atos impuros ou adultério; 
o adultério tem sido refinado de tal modo por Satanás, que perdeu seu 
significado tanto entre os eclesiásticos como entre os leigos;” (AVVD-05 - 29 

de agosto de 1990) 
 

“Eu vos digo: é culpa vossa que Meu Nome seja blasfemado entre os 
ímpios; manchastes Meu Santuário ordenando homens pervertidos com 
paixões degradantes;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“contaminados todos iguais, eles não Me temem;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 

1990) 
 
“assim, se os ímpios hoje cometem adultério e acham-no natural é por 
causa da grande permissividade em Minha Igreja, promovida sob as 
instruções da besta, cujo objetivo é falsificar a Verdade;” (AVVD-05 - 29 de 

agosto de 1990) 
 

”como vos esqueceis tão facilmente que vossos corpos são membros de 
Meu Corpo? gostaria de ver-vos livres da perversão, uma vez que vossos 
corpos são o templo de Meu Santo Espírito;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“Eu, vosso Deus, gostaria de ver-vos viver santamente, pois Eu sou 
Santo;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
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“o casamento é para ser honrado e mantido santo; Eu sou o Senhor e 
chamei-vos para uma vida de devoção, de paz, de amor e de santidade; 
chamei-vos a Mim, para sempre...” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“...chamei-vos para vos desposar com Minha Ternura e Meu Amor; e, 
enquanto vós não compreenderdes que sois Meus e Meus noivos, não 
deixareis de pecar e de cometer adultério contra Mim;” (AVVD-05 - 29 de agosto 

de 1990) 
 
“por causa de Meu Santo Nome, de servir-Me de todos os meios para vos 
trazer de volta à razão, mesmo que tenha de arrastar-vos para o deserto 
e lá expor-vos ao Meu Sagrado Coração e às Suas Insondáveis Riquezas, 
a fim de fazer-vos compreender a nudez e a miséria de vossa alma;” (AVVD-

05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“então, como um rolo, Eu vos desenrolarei todo Meu Conhecimento, para 
que renuncieis ao vosso pecado;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“Meu Espírito Santo te pede para não roubar;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“se dizes ser meu e se conheces Minha Lei e afirmas estar na Verdade, 
então por que não te ensinas, tu que te ordenaste a ti mesmo como padre2 
assim como a outros, a não roubar?” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
[2] O seguidor da besta: o falso profeta. 

 
“mas tu te permitiste ser comprado e, sutilmente, segues a besta, que te 
ensinou a erguer bandeiras de ilegalidade; és do mundo e tenho muito 
para te condenar; tua língua orgulhosamente alega que fazes grandes 
coisas, boas coisas, coisas honestas, enganando até mesmo o eleito com 
tua máscara de cordeiro; mas digo-te: tu não Me enganas, porque sei 
que, por detrás de tua máscara de cordeiro, escondes uma catástrofe 
odiosa para a humanidade, tal como o mundo jamais viu: teu objetivo é 
abolir Meu Sacrifício3 e substituí-Lo pela Iniquidade e com uma Mentira; 
declaras ser um Profeta para renegar Meus próprios profetas;” (AVVD-05 - 29 

de agosto de 1990) 
[3] Dn 12, 11. 
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“hoje, teus milagres impressionam muitos e até mesmo muitos mais no 
dia em que te livrares de Meus profetas, dominando-os1 com tua espada; 
agora, tu te armastes até os dentes para lhes fazer guerra, porque 
seu testemunho perturba teus ouvidos, e sua obediência a Meus 
Mandamentos...” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
[1] Ap 11, 7. 

 
“eles não te seguiram nem à besta, eles são os que se mantiveram fiéis 
a Mim e, na sua boca jamais foi encontrada mentira;2 eles são Meus 
Abéis;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
[2] Ap 14, 5. 

 
“Eu não disse: não darás falso testemunho ou depoimento? no entanto, 
no coração de Meu Santuário, onde está a Lâmina da Lança,7 onde entre 
Meus Abéis estão os Cains, esse Mandamento também não é obedecido; 
os padres nomeados pelos Cains são enviados agora aos quatro cantos 
da Terra, não para dar testemunho de Mim como o Ressuscitado, nem 
de Meu Sacrifício, mas para condenar Minha Palavra macaqueando as 
Escrituras, e para ensinar a todas as nações um Falso Cristo, sob um falso 
ecumenismo, dando ao mundo uma porção do Racionalismo e do 
Naturalismo, um alimento corrompido: uma Mentira;” (AVVD-05 - 29 de agosto 

de 1990) 
 
“não te deixarei prosperar para sempre, ... pelo poder do dragão, nomeias 
teus próprios padres, colocando-os em altos postos para esmagar e 
dominar Meus próprios padres;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“...Eu te arrastarei de teu alto posto para caíres aos pés de Meus próprios 
sacerdotes, Meus santos e Meus anjos, e fazer-te admitir que és o escravo 
da besta...” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“em breve, Eu virei para destruir essa falsa imagem que fazeis de Mim, 
obrigando cada nação a honrá-la; 8” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
[8] Ap 13, 16. 
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“por causa de vossa hostilidade para Comigo; no entanto, apesar de vossa 
arrogância e de vossa hostilidade para Comigo, grito para vós: Eu vos 
amo!” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“- quereis testemunhar? Testemunhai Meu grande Amor e Misericórdia; 
quereis dar testemunho? testemunhai em Meu Nome: Jesus Cristo, Filho 
Amado de Deus e Salvador; amai-vos, uns aos outros, como Eu vos amo; 
alegrai-vos, vós a quem foi dado Meu maná escondido e que já recebeste 
o Selo de Meu Amor em vossa fronte;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“- do Céu, Eu vos ordenei não cobiçar as coisas alheias e nem cobiçar a 
esposa do vosso próximo, dos leigos aos sacerdotes, esse Mandamento 
também não foi observado;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“continuais a atirar setas venenosas uns contra os outros, porque não 
tendes o que dei ao vosso próximo; desde o tempo de Meu Abel até o dia 
de hoje, esse pecado é constantemente repetido;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 

1990) 
 
“o primeiro homem a cobiçar as coisas de seu irmão foi Caim, mas 
quantos mais Cains existem hoje? e quantos mais Esaús?” (AVVD-05 - 29 de 

agosto de 1990) 
 
“motivados pela conveniência e nada mais, ele renunciou a seu direito de 
primogenitura, caindo na apostasia; por que não seguir o exemplo de Abel 
e serdes santos? ... de onde estas guerras e batalhas entre vós começaram 
em Minha Casa, se não foram principalmente por ciúmes espiritual? Caim 
queria algo que não conseguiu, então matou Abel; Esaú queria algo e 
renunciou a sua primogenitura para obtê-lo;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
“tendes uma ambição que não conseguis satisfazer e, então, ou ignorais 
a felicidade de vosso próximo para desagradá-lo, ou saís dispostos a 
matar;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
 

“...onde encontras ciúmes e ambição, encontras desarmonia, hipocrisia 
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e tibieza;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“vem, tu que vacilas e hesitas entre o bem e o mal e que te introduzes na 
casa de teu vizinho e consegues cativar mulherzinhas carregadas de 
pecados, possuídas por toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas 
sem jamais poder atingir o conhecimento da Verdade;1” (AVVD-05 - 29 de 

agosto de 1990) 
[1] 2Tim 3, 6-7. 

 
“percebe o quão deplorável és de se olhar e não compreendas mal Minhas 
reprovações; percebe como te amo; trabalha para Minha Glória e não 
olhes para tua esquerda nem para tua direita; pois, se olhares para a 
esquerda verás lobos famintos prontos para saltar em ti e te fazer em 
pedaços, e se olhares para tua direita verás um fosso, cavado para nele 
caíres;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“sê feliz, então, geração com o que te dei e partilha como Eu partilho 
contigo;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“aos olhos do mundo tu parecerás tê-los vencido, mas tua alegria será 
por muito pouco tempo, porque como um raio Eu deixarei Minha Justiça 
dominar-te; Eu descerei para soprar vida neles3, pondo-os de pé diante 
de teus próprios olhos, como colunas de luz em Meu Santuário... e, 
então, o céu se abrirá e Me4 vereis...” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
[3] Ap 11, 11. 

 
“a segunda besta, isto é, o Falso Profeta, o “sumo sacerdote”, a Lança, o 
chacal são todos um e o mesmo; ele é aquele que se armou até os dentes 
para fazer guerra à Minha Lei1 e a Meus profetas;2” (AVVD-05 - 29 de agosto de 

1990) 
[1] Também conhecida como Moisés. [2] Também conhecidos como Elias. Ap 11, 1-13. 

 
“ele e seu clã são os chacais que te mencionei em Minhas Mensagens 
anteriores; cansei-Me dele e de todo seu clã, e não sinto prazer em punir; 
Eu queria redimi-los, adotando-os como filhos Meus, mas eles 
permitiram-se ser comprados por ricos comerciantes que cairão com eles; 
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sente Minha tristeza, sente Meu pesar, sente Minha dor; eles são idólatras 
do dinheiro...” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“o Rei dos reis, o Cordeiro de Deus, o Primeiro e o Último, a Palavra de 
Deus, o Ressuscitado, o Cristo, o Redentor; para abolir e acabar com sua 
conspiração contra Minha Igreja, e seus falsos ensinamentos sobre Minha 
Palavra e Minha Imagem; não falo por metáforas agora, digo-te, em 
palavras simples, que eles Me estão conferindo um título que não Me 
pertence e não é Meu; um falso Cristo, uma imagem sem vida, um falso 
deus: sutilmente escondido sob um falso ecumenismo...” (AVVD-10 de 

setembro de 1990) 
 
“Eu dominarei esses falsos mestres de vossa era e vos darei os tesouros 
escondidos de Meu Sagrado Coração, colocando em vossa língua a 
linguagem de Minha Cruz, que é o Amor, com todos Seus Mistérios e 
Milagres e Maravilhas!” (AVVD-10 de setembro de 1990) 
 
“lembrarei a Meus pastores as palavras “liderança e serviço”; e Eu lhes 
ordenarei que não devem ser como os grandes homens que fazem sua 
autoridade sentida entre os pobres; não, qualquer um que queira ser 
grande entre os pobres, deve ser seu servo, e qualquer um que queira ser 
o primeiro deve ser o último, assim como Eu vim à Terra, não para ser 
servido mas para servir e para dar Minha Vida para resgate de muitos;” 
(AVVD-10 de setembro de 1990) 
 
“observai Meus mandamentos e não os tomeis de modo inconsequente; 
se os seguirdes, eles vos manterão retos;” (AVVD-17 de julho de 1994) 
 
“com Minhas Palavras Eu ressuscito os espiritualmente mortos, corrijo o 
apóstata, curo os doentes e liberto os cativos; Minha Boca é como uma 
espada afiada; Eu formo através de Minha Misericórdia, com Minha 
Palavra, profetas que afligirão aqueles que vivem nas trevas, mas 
consolarão Meu Povo;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“pela Minha Misericórdia Eu abro os olhos do cego, e os que deitam em 
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camadas de poeira Eu os levanto para contemplar a Luz;” (AVVD-20 de janeiro 

de 2001) 
 
“Eu vos ensino, dando-vos instruções na forma da Santa Sabedoria; não 
é uma nova doutrina, mas a mesma da Esposa,3 na qual podeis confiar; 
todos vós pertenceis à Minha Casa; pois comprei Minha Casa com Meu 
Próprio Sangue e derramei cada gota de Meu Sangue por todos... vós sois 
Minha Casa4...” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[3] A Igreja. [4] Hb 3, 6. 

 
“Minha Palavra te é dada para revigorar tua mão a fim de que ela agarre 
a orla de Minha túnica e não a deixe escapar; que teus pés, de agora em 
diante, sigam o Caminho da Virtude, e inclinando um pouco mais teu 
ouvido, compreenderás a Santa Sabedoria e Suas expressões;” (AVVD-data 

desconhecida, 2001) 
 
“Meu tema de amor dá a todos vós oportunidades de governar Comigo, 
enquanto ainda estais na Terra;” (AVVD-05 de maio de 2001) 
 
“Minhas palavras pronunciadas são religião e virtude; com óleo da 
alegria, Eu unjo todos os que se aproximam de Mim, selando-os em suas 
frontes;” (AVVD-21 de maio de 2001) 
 
“Eu sou o autor desta grande obra;” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 
 
“os mais pobres exultarão com Minhas palavras, e os humildes serão 
elevados;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“benditos os que têm um coração de criança e não duvidam de qualquer 
destas Mensagens que vêm da Sabedoria, nem jamais duvidarão; eles se 
abriram para a graça e obtiveram Minha Luz dentro deles; Aquele 
que Se revela à humanidade de maneira tão inefável é nada menos que 
teu Criador, que através de Suas Palavras trouxe muitos de volta à 
verdadeira vida Comigo;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
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“benditos os que acreditam em Meu Apelo Misericordioso, eles ganharão 
Minha amizade e Minha intimidade;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“aquele que Me abriu seu coração, voluntariamente, permitindo-Me 
invadi-lo, ceifou a colheita da vida; as Escrituras, então, tornaram-se para 
ele uma Ode revelada e divina, uma Palavra viva, uma visão de Deus, 
uma veste divina para tua alma; portanto, sua iluminação de Minha 
Presença nele estabelece Meu Reino em seu coração; qualquer mistério 
escondido será revelado e as Escrituras se tornarão um cântico sonoro e 
audível aos vossos ouvidos;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“dize à tua geração que Deus está aqui, com todos vós...” (AVVD-30 de 

setembro de 2002) 
 
“Eu visito a Terra, de vez em quando, para irrigar este deserto e fazer rios 
que transbordem de água lustrosa para produzir grãos; 2” (AVVD-06 de janeiro 

de 2003) 
 
“Minha Ode, agora, é para levar-te ao arrependimento e a reconhecer-
Me; embora sejas carne e osso e substância terrena, Eu te dotei com Meu 
Espírito e te criei à Minha Imagem;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“vinde ouvir esta Ode, que vem dos reservatórios do Céu...” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 
 
“Eu desço à Terra, como disse, como um Esposo nestes dias de escuridão 
e tristeza, de aflição e angústia, de opressão e grandes perturbações, em 
que os demônios são deixados soltos para ir em todas as direções e 
enganar não somente os miseráveis e os impuros de coração mas 
também a elite;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu tenho grandes coisas para contar à Minha criação, coisas que a 
embelezarão;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“o Pai e Eu e o Espírito Santo, todos três, descemos como três 
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testemunhas a fim de soletrar novamente Nossa Palavra e reeducar-vos 
para viver uma verdadeira vida em Nós; como o Pai te explicou, teu 
coração foi criado por Nosso Sublime Amor para Nos devolver este Amor; 
teu coração, desde o início, é apenas preenchido com Nossa Presença; 
ele é criado de uma forma tão inefável, que deve ser capaz de manter 
todo o Sublime Amor e a Doçura de Nossa Presença; mas se espinhos e 
silvas o trespassam, como uma cisterna perfurada, ele perderá seu 
conteúdo; os espinhos são as preocupações do mundo e o chamariz das 
riquezas, que podem perfurar o coração e secá-lo da Fonte que dá a Vida;” 
(AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“por que converso convosco, em vossos tempos? Por que Me dirijo a Vós 
em poesia e religião? por que desci às obscuras regiões para estar no 
meio de vós? por que derramo a radiância de Minha inacessível Luz em 
todos vós? por que visito os cemitérios e abro os túmulos em busca dos 
mortos? por que vos chamo a uma Divina união e a um matrimônio 
espiritual? ... “aos homens isso é impossível; mas a Deus tudo é 
possível;1” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[1] Mt 19, 26. 

 
“Eu sou infinitamente rico em Graça e é pela Graça que podeis ser salvos; 
Eu não desejo a morte do pecador; Eu sou a Ressurreição e desejo que 
todos vós vivais em Minha Luz; por essa razão, Eu desço à Terra através 
destas Odes e por outros meios também, para ressuscitar-vos, a vós que 
vos permitistes cair da Graça ao túmulo, e agora vos encontrais em 
decomposição aos milhões, devido ao pecado...” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“por Minha imensa compaixão, Eu disse diante da Corte celeste: “não 
quero, interminavelmente e para sempre, coberto de luto, ver a morte do 
pecador, mas que ele volte para Mim e viva;” do Alto, Eu vi um cemitério 
maciço e o mau cheiro dos corpos em putrefação espalhava-se por todo 
o cosmos...” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“o mundo, decadente, está coberto pelas trevas, engolido pela escuridão; 
devo, então, continuamente ver Meus filhos e herdeiros escravizados e 
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morrendo? por quanto tempo devo ver Minha própria casa despedaçada 
e dilacerada? é tempo, sim, com efeito, de separar o joio do trigo; Eu fiz 
um juramento então e disse: “Eu lhes darei, pelo poder de Meu Espírito 
Santo, a Graça de tornar forte o eu interior de todo aquele que responda 
ao Meu benevolente Chamado, para que possam viver em Mim e Eu 
possa viver neles pela fé; então, plantados no amor e edificados no amor, 
eles serão elevados, a fim de obter a plenitude absoluta de Mim;” (AVVD-

03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu disse, por Minha infinita Misericórdia: “Eu derramarei luz nesta 
criação irracional para iluminar suas mentes e renová-las através de uma 
revolução espiritual; Eu Próprio os conduzirei para essa renovação do eu 
e de sua mente, conduzindo cada um deles na bondade e na santidade 
da verdade; Meu desejo de salvar cada um arde em Meu Coração; ... irei 
visitar os Meus filhos pródigos e chamá-los de volta para Mim, 
lembrando-lhes deste oceano de Bondade, lembrando-lhes de pôr sua 
confiança em Mim; com grande ternura, Eu os ensinarei a praticar o bem 
e a jamais ceder ao mal; depois, com doçura, Eu os reeducarei, 
soletrando-lhes de novo Minha Palavra com seu vocabulário,2 para atingi-
los com mais segurança; em outras palavras, a Divina Sabedoria Se 
adaptará às suas necessidades para fazer-Me compreendido por sua alma 
tão empobrecida, dando-lhes o Conhecimento da salvação, através do 
perdão de seus pecados; e tal como o Sol nascente, Eu iluminarei seus 
corações;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[2] Eu ouvi simultaneamente: “termos”. 

 
“sim, estas nobres Odes serão cantadas a esta geração e às outras que a 
seguirem; Meu Coração cantando-As agita-se de emoção, pois estou 
doente de amor por vós...” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
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72.  MARIA 

 
 
“saiba-se que Eu, o Senhor, honro Minha Mãe e os que A ofendem 
saibam que Ela é a Rainha do Céu e que Eu, o Senhor, coloquei em Sua 
Cabeça uma coroa de doze estrelas; ...Eu honro Minha Mãe e, assim 
como Eu A honro, vós deveis honrá-La;” (AVVD-08 de outubro de 1987) 
 
“...Minha Mãe é vossa Mãe também, e que sois Seus filhos; está escrito 
em Minha Palavra e repito outra vez para aqueles que não sabem: a 
Escritura o diz;” (AVVD-08 de outubro de 1987) 
 
“no Apocalipse, quando Satanás falhou em sua perseguição contra Minha 
Mãe, “enfurecido com Ela, foi então guerrear contra o resto dos Seus 
filhos, ou seja, todos os que observam os Mandamentos e mantêm o 
Testemunho por Mim”;” (AVVD-08 de outubro de 1987) 
 

(Oh! Jesus, nunca soube haver cristãos que não creem, quero 
dizer, que não veneram Maria Santíssima;)... Eu os dobrarei, 
dobrarei seus joelhos e eles venerarão e honrarão Minha Mãe;” (AVVD-10 de 

outubro de 1987) 
 
“reserva tuas lágrimas, pois não restará mais nenhuma quando teus 
ouvidos escutarem as infâmias ditas  sobre Minha Mãe! ... Eu, o Senhor, 
lhes concederei Meu perdão, pois não sabem o que dizem;” (AVVD-22 de 

outubro de 1987) 
 
“honrai Minha Mãe como Eu, que sou O Verbo e, acima de tudo, A honro; 
não desejaria Eu, então, que vós, que sois pó e cinzas, A reconhecêsseis 
como Rainha do Céu, honrando-A? Minha tristeza nos dias de hoje é ver 
quão pouco Minha criação conhece Sua importância; aqueles que estão 
sob o nome de Lutero e que se isolaram completamente devem retornar 
a Pedro;” (AVVD-22 de dezembro de 1987) 
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“dobrarei seus joelhos, a fim de que venerem Minha Mãe;” (AVVD-22 de 

dezembro de 1987) 
 
“Eu os dobrarei! E quando dobrarem, permitirei Minha Luz brilhar sobre 
eles e ressuscitá-los;” (AVVD-22 de dezembro de 1987) 
 
“o Coração Imaculado de Minha Mãe está unido ao Meu; desejo de cada 
um de vós a devoção que Seu Imaculado Coração merece;” (AVVD-25 de 

janeiro de 1988) 
 
“Eu, que sou a Palavra, amo-A e respeito-A; desejo que vos aproximeis 
de Minha Mãe e A honreis como Eu A honro; desejo que todo joelho se 
dobre honrando-A; desejo que rezeis o Terço e saudeis vossa Santa Mãe; 
quero que repareis vossos pecados pedindo-Lhe que vos ensine;” (AVVD-25 

de janeiro de 1988) 
 

“vem, reza para tua Santa Mãe, reza Comigo; (Jesus dita) “Ó Santa Mãe, 

eu repararei pelas ofensas ditas contra Vosso Imaculado Coração, 
aceitando tornar-me uma vítima de amor pelo Amor; amém.”” (AVVD-25 de 

janeiro de 1988) 
 
“em Minha Igreja há tanta confusão sobre Minhas Palavras ditas de 
Minha Cruz para João e Minha Mãe; deixa-Me lembrar-te, acima de tudo, 
como Eu, o Senhor, coroei Minha Mãe como Rainha do Céu;” (AVVD-10 de 

fevereiro de 1988) 
 
“escuta-Me mais uma vez: desejo que Minhas Palavras sejam 
conhecidas; Eu, que sou Deus, cresci no Ventre de Minha Mãe; Ela 
alimentou vosso Deus, criação! Eu Me alimentei Dela; Eu, que sou a 
Palavra, amo-A e honro-A; ...bem no início Eu te fiz um relato de Minha 
Crucifixão;1 lembra-te de quando Eu disse: “Meu olhar pousou em Minha 
Mãe, contemplei-A, e Nossos Corações falaram:2 dou-Te Meus filhos 
bem-amados para que sejam Teus filhos também, Tu deves ser sua 
Mãe;”” (AVVD-10 de fevereiro de 1988) 
[1] Nota do editor: Ver a mensagem de 9 de novembro de 1986. [2] Uma compreensão tácita, uma 
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concordância interior entre Jesus e Santa Maria. 

 
“a Escritura nunca mente; a Escritura diz estas palavras: “Mãe de meu 
Senhor”; Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, disse essas palavras; 
escreve: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de Teu 
Ventre! Donde me vem que a Mãe de Meu Senhor me visite?” as palavras 
que Eu disse da Cruz são muito mais profundas do que muitos de vós 
pareceis compreender;3 honrai Minha Mãe, que é vossa Santa Mãe 
também;” (AVVD-10 de fevereiro de 1988) 
[3] Jesus refere-se também a outras palavras como: “Meu Deus, porque Me abandonaste.” 

 
“Eu te mostrarei, de vez em quando, como o demônio te despreza e aos 
Meus Santos Caminhos, esses caminhos que te ensino; se derramas 
lágrimas de amor por Minha Mãe, elas enfurecem o demônio; 
felizes os que vivem em Minha Casa e são capazes de reconhecer vossa 
Santa Mãe como “Mãe de Deus” e “Rainha do Céu”;” (AVVD-10 de fevereiro de 

1988) 
 
“chama tua Santa Mãe, Mamãe, de agora em diante; sê íntima com Ela 
como és Comigo;” (AVVD-15 de agosto de 1988) 
 
“faze um lugar para Minha Mãe, toma-A em teus braços; esperarei por ti 
na casa de Minha Mãe, no quarto em que Ela Me concebeu;” (AVVD-14 de 

setembro de 1989) 
 
“eis porque, antes de Meu Regresso, envio-vos, antes de Mim, a Arca da 
Aliança, envio-vos a Mulher do Apocalipse, a segunda Eva, que esmagará 
a cabeça da serpente com seu calcanhar; envio-vos, antes de Mim, Minha 
Mãe, para abrir uma estrada larga e nivelá-la, nesse deserto; envio-vos a 
Rainha do Céu, a Porta do Céu, para preparar-vos e para ensinar todos 
vós que ainda jazeis estendidos na poeira, para vos apresentardes e 
fazerdes vossa paz Comigo, vosso Rei, antes de Meu Grande Regresso; 
Eu vos envio a Rainha da Paz para percorrer de um canto ao outro da 
Terra e reunir-vos um a um; Eu vos envio, antes de Meu Grande Regresso, 
Meus servos e profetas, para vos recordar Minha Lei e para voltardes 
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vossas costas aos vossos maus caminhos e viverdes santamente, e para 
vos anunciar acontecimentos antes que ocorram; envio-vos Meus anjos 
para recordar-vos Minha Santidade, Minha Magnificência e Meu 
Esplendor; envio-vos Meus porta-vozes para gritar e proclamar nos 
telhados de vossas casas as Núpcias de Meu Espírito Santo;” (AVVD-10 de 

outubro de 1990) 
 

“envio, antes de Mim, para vos educar, a Mulher vestida de Sol, a 
segunda Eva, para vos ensinar e vos conduzir, passo a passo, ao Céu;” 
(AVVD-06 de maio de 1991) 

 
“- dize-lhes, ...como Eu honro o Aposento1 em que fui concebido;” (AVVD-

02 de agosto de 1991) 
[1] O Coração de Maria. 

 
“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;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 

 
“Meu Espírito veio sobre Ela e A cobriu com Sua sombra e Me glorificou 
fazendo Dela a Mulher de Deus, a Mulher da humanidade e a Rainha do 
Céu;1” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
[1] Gostaria de observar que o Pai, ao ditar-me esta passagem sobre Nossa Bendita Mãe, não fosse Ele 
Deus, eu diria que estava exaltado, tamanha era Sua alegria. 

 

73.  MENSAGEM 

“ela conduzirá muitos a Mim; animará Meus filhos a voltarem para Mim 
e a lerem Minha Palavra;” (AVVD-14 de dezembro de 1986) 
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“Minhas mensagens clamam por Paz e Amor; quero que Meus filhos 
encham Meus santuários; quero que voltem para Mim, quero que vivam 
santamente; Eu venho para iluminar este mundo de trevas; quero revivê-
los e dizer-lhes que Minha Palavra está Viva! quero que se lembrem de 
Minha Palavra que deixaram de lado; quero recordar-lhes o quanto os 
amo; quero inflamar seus corações, quero dizer-lhes que amem-se uns 
aos outros como Eu os amo;” (AVVD-08 de janeiro de 1987) 
 
“venho para mostrar-vos o caminho de volta, venho para iluminar-vos e 
dar-vos esperança;” (AVVD-23 de janeiro de 1987) 
 
“...tudo o que tenho para dizer será escrito;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“...te dei Minhas mensagens para que muitos se beneficiem delas;” (AVVD-

30 de janeiro de 1987) 
 
“que todos aqueles que têm olhos vejam; que todos aqueles que têm um 
coração compreendam que sou Eu, Yahweh dos Exércitos, Quem fala; ... 
transmito Sabedoria para restabelecer Minha Palavra; venho para 
lembrar-vos de Meu amor por vós, abençoando-vos todos; Eu não quero 
ver-vos perdidos,” (AVVD-05 de fevereiro de 1987) 
 
“Escutai Minhas palavras, pois fazendo o que vos pedi Eu vos perdoarei;” 
(AVVD-05 de fevereiro de 1987) 
 
“vinde gravai Minhas Palavras em vossos corações porque Eu, Yahweh, 
vos guio;” (AVVD-05 de fevereiro de 1987) 
 
“quero transmitir Minha Mensagem a este mundo de trevas, mostrando 
assim Minhas efusões ao mundo; pois Minha Misericórdia é inefável e 
Meu afeto está além de qualquer compreensão humana;” (AVVD-19 de fevereiro 

de 1987) 
 
“Minha Paz envolverá a Terra como nevoeiro espalhando-se desde as 
alturas até as profundezas e de uma extremidade a outra do globo;” (AVVD-
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19 de fevereiro de 1987) 
 
“venho para proclamar Minha Mensagem a todos vós e desviar-vos de 
vossas más ações; Minha Palavra será como um cedro estendendo seus 
ramos como braços, curando vossas fraquezas, alimentando vossa 
miséria e libertando-vos do mal; venho uma vez mais iluminar este 
mundo de trevas e reviver a chama ardente que está prestes a extinguir-
se e envolver-vos com Minha Paz;2” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
[2] Um pensamento passou pela minha mente: mas com este tipo de pessoa não vale a pena, eles 
jamais ouvirão. 

 
“Eu, Deus, não posso ver-v0s caminhando para a perdição e aqui estou 
para desvencilhar-vos de seus vícios;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“venho até vós oferecendo-vos Meu Coração; ei-Lo, tomai-O, é todo 
vosso; Meu Coração despedaça-Se e dilacera-Se, senti-O;” (AVVD-19 de 

fevereiro de 1987) 
 
“desejo que Minhas Palavras sejam conhecidas por muitos; Palavras que 
saem diretamente de Meus lábios, pois todas as revelações que soprei 
em ti vêm de Mim, são; Eu também trabalho desse modo; de tempos em 
tempos, venho reavivar tudo o que já foi ensinado por Mim; Eu sou vosso 
Salvador, sempre perto de vós, sempre pronto para arrebatar-vos do mal; 
venho com esperança de que Minha Palavra penetre corações e neles 
repouse;” (AVVD-01 de março de 1987) 
 
“tenho-vos dado avisos e sinais, mas quantos de vós lerão Meus avisos 
como contos de fada?” (AVVD-07 de março de 1987) 
 
“venho para alimentar todos vós que tendes fome; Minha Mensagem é 
de Paz e de Amor e para recordar-vos de vossas origens e de Quem vos 
criou;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“venho para dizer-vos que Meu Corpo é Minha Igreja;” (AVVD-08 de março de 

1987) 
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“venho para mostrar Minha Misericórdia a este mundo;” (AVVD-08 de março 

de 1987) 
 
“cada Palavra pronunciada por Meus lábios fará com que sintas Minhas 
Chagas;” (AVVD-17 de março de 1987) 
 
“com efeito, Eu vos concedi todo Meu insaciável amor demonstrando a 
Meus filhos o quanto Eu os amo;3 no entanto, lembro-te de que não és 
nada diferente deles e de que não deves manter escondido este 
ensinamento; quero que Minhas efusões cubram o mundo, pois esta é 
Minha vontade;” (AVVD-18 de março de 1987) 
[3] Sou apenas um exemplo. 

 
“Minha Palavra será como um riacho fluindo, depois correndo, até 
transbordar e transformar-se num oceano, um oceano de Paz e Amor;” 
(AVVD-20 de março de 1987) 
 
“oferecerei Meu Pão2 a toda a humanidade satisfazendo assim sua fome, 
mas em retribuição quero seu amor; tenho sede de amor;” (AVVD-03 de abril 

de 1987) 
[2] Sua Palavra, Sua Mensagem. 

 
“quem ler Minha Mensagem estará comendo Meu Pão; aqueles que 
tiverem um sinal Meu serão aqueles que desejo iluminar com Minha 
graça;3” (AVVD-09 de abril de 1987) 
[3] Deus me fez compreender que todos os que leem Suas Mensagens e que por elas são iluminados 
(sentindo novamente atração por Ele) isso é sinal suficiente de que é Deus Quem os alimenta e que a 
Mensagem é Dele. 

 
“Eu, o Verbo, manifestarei Minhas Palavras através deste frágil 
instrumento; descerei à Terra por meio desta Mensagem, deixando Minha 
Luz brilhar sobre todos vós;” (AVVD-02 de maio de 1987) 
 
“lembras-te de quando alimentei Meu povo com maná? atirei-o do Céu, 
ele veio de Minhas reservas no Céu; sabes que fui Eu que levantei o mar 
para que Meu povo pudesse atravessar para o Sinai?” (AVVD-10 de maio de 

1987) 
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“Eu sou o Onipotente... Eu sou Aquele que instituo este ensinamento para 
alimentar muitos;” (AVVD-10 de maio de 1987) 
 
““irmãos, lede Minha Mensagem, enchei-Me de alegria e lembrai-Vos de 
Minhas Obras, acreditai em Minha Infinita Riqueza e Misericórdia!”” (AVVD-

19 de maio de 1987) 
 
“chama-os de A Verdadeira Vida em Deus;” (AVVD-10 de junho de 1987) 
 
“acreditar em Minhas Obras Divinas é também uma graça concedida por 
Mim; Minhas Obras parecem bastante inortodoxas a teus olhos, mas Eu 
sou Deus e a quem poderias comparar-Me? a que poderias comparar 
Minhas Obras?” (AVVD-07 de julho de 1987) 
 
“agora digo-te isto: bem-aventurados os que lerem Minha Mensagem e 
acreditarem que Eu a escrevi sem Me terem visto escrevê-La; bem-
aventurados os que ouvirem Minha Mensagem e A seguirem; bem-
aventurados os que se unem e promovem a Paz e o Amor;” (AVVD-24 de 

agosto de 1987) 
 
“tua era perdeu todos os valores espirituais; no entanto, estarei sempre 
perto de ti para te ajudar; Eu sou Jesus Cristo, o Filho Amado de Deus;” 
(AVVD-26 de agosto de 1987) 
  
“crer é também uma graça; ter fé é também uma graça; ver, ouvir e 
compreender Minhas Obras Divinas são também uma graça, todas 
concedidas por Mim;” (AVVD-07 de setembro de 1987) 
 
“Eu te predirei o que está por vir a fim de que, de agora em diante, aqueles 
que se dizem sábios creiam em Minhas Obras e sigam-Me;” (AVVD-13 de 

outubro de 1987) 
 
“Quando estava encarnado na Terra, alguns acreditavam em Mim como 
outro profeta, somente alguns acreditavam em Mim como Messias; 
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quando os fariseus Me ouviram, apressaram-se em apedrejar-Me por 
blasfêmia...” (AVVD-23 de outubro de 1987) 
 
“as autoridades ficarão perplexas e muitas se recusarão a acreditar 
plenamente que esta Mensagem vem diretamente de Mim, alguns 
zombarão de ti; eles te examinarão minuciosamente, outros não se  
incomodarão em dar-te um minuto de atenção, alguns interpretarão mal 
Minha Mensagem, pois, de novo, está além de sua sabedoria;” (AVVD-23 de 

outubro de 1987) 
 

“se eles tivessem olhado para as inspirações de Meu bem-amado 
Johannes,2 todas vindas de Mim, compreenderiam que a hora está 
próxima; busca suas palavras, pois toda profecia dita por ele, 
verdadeiramente vem de Mim;” (AVVD-23 de outubro de 1987) 

[2] O papa João XXIII estava rezando por um Segundo Pentecostes, no qual uma renovação pudesse 
acontecer; uma renovação da criação de Deus, da Igreja de Deus, e um renascimento para que a Igreja 
pudesse promover a Unidade 

 
“já escolhi aqueles que difundirão Minha Mensagem;” (AVVD-26 de outubro de 

1987) 
 
“...até mesmo aqueles que acreditarem em Minha Mensagem e 
admitirem que sou Eu, por medo de serem escarnecidos e por temerem 
seus superiores; muitos colocarão a honra dos homens antes da honra 
que vem de Mim;” (AVVD-30 de outubro de 1987) 
 
“Eu, a Luz, desço ao mundo através de ti, para que aquele que acredita 
em Minha Mensagem não precise mais ficar nas trevas;” (AVVD-08 de 

novembro de 1987) 
 
“chegou a hora de espalhar Meus grãos pela humanidade; divulgai Minha 
Mensagem...” (AVVD-10 de novembro de 1987) 
 
“Eu vos ajudarei em todos os vossos empreendimentos; que Minhas 
Palavras sejam conhecidas, que Minha criação conheça Meu Grande 
Amor, Minha infinita Misericórdia; Meu reino será de Paz, de Amor e de 
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Unidade;” (AVVD-10 de novembro de 1987) 
 
“divulgareis Minha Mensagem? Fareis isso por Mim? lembrai-vos de que 
sou Eu, Jesus, o Filho Bem-Amado de Deus, o Salvador de toda a 
humanidade, o Verbo, Quem vos abençoa; ... quer experimenteis alegrias 
ou tristezas, tende confiança; Eu vos darei Meu apoio; estou sempre 
diante de vós, conduzindo-vos;” (AVVD-10 de novembro de 1987) 
 
“...muitos perseguirão Minha Mensagem novamente, negando que seja 
Eu, Jesus, por medo de admitir sua falta, pois isso, mais uma vez, está 
além de seu conhecimento...” (AVVD-04 de dezembro de 1987) 
 
“receberás força suficiente para realizares o que te designei para 
cumprires;” (AVVD-04 de dezembro de 1987) 
 
“Eu, o Senhor, recolherei Meu Pão de Minhas provisões e encherei vossos 
celeiros com Meu produto; alimentarei Meus cordeiros; irrigarei esse 
deserto;” (AVVD-08 de dezembro de 1987) 
 
“...Meus filhos estão famintos; quando eles veem Meu Pão, eles O pegam 
para saciar sua fome; se querem mais, eles vêm a Mim4 para obter mais, 
e Eu lhes ofereço tudo o que tenho;” (AVVD-11 de dezembro de 1987) 
[4] Em oração por Ele 

 
“Eu vos digo que as ovelhas que Me pertencem reconhecerão Minha Voz; 
aquelas que não reconhecerem Minha Voz não são Minhas ovelhas, 
porque não acreditam em Minha Onipotência;” (AVVD-23 de dezembro de 1987) 
 
“Meu Plano de Salvação é claro; venho para redimir Meus filhos; 
reconhecei Minha Voz! não fiqueis surpresos com a espécie de 
instrumento que uso; escolhi um nada, que nada sabe, uma tela vazia, 
para que fique claro que as Obras cobrindo essa tela1 virão de Mim, e 
para que creais que sou Eu, Jesus, Filho Predileto de Deus, Quem fala 
desta vez;” (AVVD-26 de dezembro de 1987) 
[1] Tela 
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“reconhecei os Sinais dos Tempos; aceitai Minha Mensagem; saboreai 
Minha Mensagem, comei Minha Mensagem;” (AVVD-31 de dezembro de 1987) 
 
“Eu vim para unir Meu Corpo Ensanguentado, vim para reunir Meus 
cordeiros, vim para irrigar Meu jardim;” (AVVD-18 de janeiro de 1988) 
 
“converti muitas almas com Minha Mensagem de Paz e Amor; cordeiros 
desgarrados voltaram para Mim caindo em Meus braços;” (AVVD-24 de janeiro 

de 1988) 
 
“não existe milagre maior do que o de um cordeiro perdido que encontrou 
seu Mestre! não há alegria maior para o Pastor do que encontrar 
novamente Sua ovelha perdida!2” (AVVD-24 de janeiro de 1988) 
 
“qual é o maior milagre para autenticar Minha Mensagem?” (AVVD-30 de 

janeiro de 1988) 
 
“Meu maior milagre, ...é a Conversão;” (AVVD-30 de janeiro de 1988) 
 
“disse que Minha Palavra é como um riacho que corre; de pequeno riacho 
ela começa então a precipitar-se transformando-se em rio, alargando-se; 
depois começa a jorrar e Minha Palavra se transforma em um vasto 
oceano, um Oceano de Amor mergulhando vossos corações no amor, e o 
Amor estará no meio de vós como Amor;” (AVVD-04 de fevereiro de 1988) 
 
“teus frutos vêm de Mim, Meu fruto alimenta muitos; Meu Fruto2 é tua 
testemunha; aqueles que duvidam serão capazes de reconhecer-te por 
teus frutos; “uma árvore sadia produz bons frutos;” quando Meus filhos 
famintos experimentam Meu Fruto e voltam para Mim, arrependidos com 
lágrimas em seus olhos, Eu fico feliz, como fico feliz! Eu os arranco das 
garras do demônio;” (AVVD-04 de fevereiro de 1988) 
[2] As Mensagens. 
 

“Eu vos ofereci Minha Palavra para aprenderdes, e agora vos ofereço 
Minha Mensagem para lembrar-vos de Meus Caminhos;” (AVVD-19 de fevereiro 

de 1988) 
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“atrairei Meus filhos de volta ao Amor e lhes ensinarei Meus Caminhos 
de Virtude, uma vez que Os esqueceram;” (AVVD-24 de fevereiro de 1988) 
 
“sou Eu, o Senhor, procurando curar almas e redimi-las;” (AVVD-07 de abril de 

1988) 
 
“Eu, o Senhor, amo todos vós e, por causa dos que buscam A Verdade, 
vim mostrar-lhes de novo o que A Verdade realmente é e o que Ela 
significa, uma vez que esqueceram-Na; Eu sou A Verdade e A Verdade é 
Amor, Infinito Amor, Sublime Amor, Eterno Amor; Meu Livro é um Livro 
de Amor;” (AVVD-09 de abril de 1988) 
 
“vim para recordar-lhes o quanto os amo; Meu Coração despedaça-Se e 
dilacera-Se ao ver tantos de Minha criação cederem a Satanás!” (AVVD-09 

de abril de 1988) 
 
“Eu posso florescer Meu Jardim por Mim Mesmo, sim, Eu posso renovar 
Minha Igreja por Mim Mesmo; Eu Me basto; Eu sou Onipotente;” (AVVD-20 

de abril de 1988) 
 
“Minhas Obras iluminarão muitas de Minhas Obras escondidas, que 
foram insultadas pelos homens;” (AVVD-01 de maio de 1988) 
 
“...essas Obras Divinas são além da compreensão humana; muitas almas 
não respondem às Minhas Obras, pois essas almas raramente querem 
modificar-se;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“tudo o que tenho para dizer será escrito; estou sempre perto de vós, 
amando-vos, ensinando-vos; que aqueles que têm ouvidos, ouçam: sou 
Eu, Jesus, vosso Senhor, manifestando-Me através deste instrumento; 
jamais vos abandonei;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“...o amor aumentará e o mal diminuirá;” (AVVD-02 de junho de 1988) 
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“vim através de ti para dar Minha Mensagem de Paz e Amor universais, 
e para mostrar a toda Minha criação Meu Sagrado Coração e como vos 
amo;” (AVVD-17 de agosto de 1988) 
 
“venho a vós por meio de Minha serva e através dela, Eu falarei;” (AVVD-

março de 1989) 
 
“crede em Minhas Santas Obras...” (AVVD-março de 1989) 
 
“meditai em Minha Mensagem, vivei Minha Mensagem;” (AVVD-março de 

1989) 
 
“não percebestes ainda que vos preparo para receber um Novo Céu e 
uma Nova Terra que há muito tempo vos prometi?” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“chamo todos vós de um canto da Terra a outro para escutardes Minha 
Voz;” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“vim para curar vossas feridas, vossas chagas e vossas enfermidades, 
todas tão selvagemente infligidas sobre vós nestas trevas;” (AVVD-01 de maio 

de 1989) 
 
“ouvi Meu Grito de Amor e Paz; o Amor vos ama;” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“não duvideis, colocando-Me incessantemente à prova... Eu, o Senhor, 
em verdade vos digo: as Escrituras estão sendo cumpridas;” (AVVD-01 de 

maio de 1989) 
 
“venho a vós para rever vosso conhecimento sobre Minha Palavra; venho, 
com grande amor, reviver os cadáveres de Meus filhos e filhas; venho 
converter-vos e lembrar-vos de Meus estatutos; venho chamar o pecador 
à confissão; venho chamar ao arrependimento todos os sacerdotes, 
bispos e cardeais que tão perversamente feriram Meu Sagrado Coração e 
Me traíram, seu Amigo e Deus; Eu não venho como Juiz, ainda não; 
venho a vós como O Mendigo em trapos e descalço, com lábios rachados, 
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implorando e lamentando por algum amor, por um retorno ao amor; hoje 
tendes diante de vossa vista um Mendigo Lamurioso com Sua Mão 
constantemente estendida, suplicando por uma volta ao amor: “Eu vos 
suplico, voltai para Mim e amai-Me, fazei as pazes Comigo, não vos 
rejeitarei, Eu Sou Amor e amo-vos eternamente;”” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“felizes os que esperam em Mim e que acolhem Meu Espírito de Graça 
que derramei agora tão generosamente sobre toda a humanidade, porque 
Me vereis, vosso Deus; bem-aventurados os pobres de espírito, porque 
deles é o reino dos céus; felizes todos os que têm ouvidos para ouvir e 
que são simples de coração, acolhendo Meu Espírito de Graça com fé-de-
criança, porque nesses coraçõezinhos Minha Palavra Se enraizará;” (AVVD-

01 de maio de 1989) 
“valorizai e gravai Minhas Palavras em vosso coração; não deixeis que 
Minhas Palavras sejam carregadas pelos quatro ventos;” (AVVD-01 de maio de 

1989) 
 
“ficai atentos às Minhas Palavras; elas vos podem parecer simples, mas 
Eu sou um Deus de Simplicidade; Eu sou Manso e Humilde; sei que 
muitos de vós jamais cessais de pensar que Me repito, mas isso é porque 
Minhas Palavras parecem não penetrar em todos vós! se Me repito é por 
causa de vossa letargia, por causa de vossa surdez; é por causa de tantos 
de vós que não pondes Minhas Palavras em prática;” (AVVD-01 de maio de 

1989) 
 
“vinde, agradai-Me meditando sobre Minha Mensagem, agradai-Me e 
vivei Minha Mensagem, agradai-Me e modificai vossas vidas;” (AVVD-01 de 

maio de 1989) 
 
“feliz o homem que medita sobre o que lhe ofereço hoje, estuda seu 
coração e examina sua alma, pois Eu o ressuscitarei;” (AVVD-01 de maio de 

1989) 
 
“Eu desço de Meu Trono Celeste, inclinando-Me sobre vós para erguer-
vos a Mim e alimentar vossa alma diretamente de Minhas Reservas do 
Céu; venho a vós, Meus cordeiros famintos; venho para reunir todos 
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vós no calor de Meus Braços; ... venho com Meu Sagrado Coração em 
Minha Mão oferecendo-O a vós;” (AVVD-19 de junho de 1989) 
 
“Minhas Palavras não diferem das do passado; Eu jamais deixei de 
chamar cada geração à conversão;” (AVVD-05 de julho de 1989) 
 
“Meu desejo é saciar-vos sem qualquer custo; Meu desejo é trazer de 
volta os ímpios à sua razão;” (AVVD-05 de julho de 1989) 
 
“desço a vós para perdoar-vos e trazer-vos de volta para Mim;” (AVVD-25 de 

julho de 1989) 
 
“por vossa causa, vim aumentar o amor e diminuir o mal;” (AVVD-25 de julho 

de 1989) 
“venho para prover vossa alma de tudo o que lhe falta;” (AVVD-25 de julho de 

1989) 
 
“meditai sobre Minha Mensagem, meditai, absorvei Minha Mensagem;” 
(AVVD-09 de agosto de 1989) 
 
“...Minha Palavra é como uma lâmpada para iluminar e brilhar, a fim de 
que todas as almas possam ver-Me, sentir-Me e voltar para Mim;” (AVVD-

28 de agosto de 1989) 
 
“dou-te Minha Lâmpada para que A ponhas no candelabro, e não debaixo 
de vossas camas;” (AVVD-28 de agosto de 1989) 
 
“hoje, desço sobre vós cheio de Misericórdia para resgatar-vos por Meu 
Amor;” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“Minha Palavra será revelada e ouvida por muitos, e multiplicarei vossas 
visões...” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“abençoo todos os que leem esta Mensagem, deixando Meu Suspiro de 
Amor em vossas frontes...” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
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“quero que leias Minhas Mensagens nos grupos de oração;” (AVVD-29 de 

agosto de 1989) 
 
“a Santa Bíblia é realmente A Verdade, a Verdadeira Revelação, mas Eu 
não deixei de existir; percebes, Eu sou O Verbo e Eu sou ativo em Espírito; 
...Ele é o “Recordador” de Minha Palavra, a Inspiração de vossa mente; 
...Eu vos lembro das mesmas Verdades;” (AVVD-13 de setembro de 1989) 
 
“Eu vos estimulo com o “Recordador”; aceitai Meu Santo Espírito de 
Verdade; venho para lembrar-vos de Minha Palavra, venho chamar-vos 
ao arrependimento antes que Meu Dia chegue;” (AVVD-13 de setembro de 1989) 
 
“Eu alimentarei esta geração moribunda com o Fruto de Minha Árvore, 
colocando-O diretamente em suas bocas;” (AVVD-13 de setembro de 1989) 
 

“com Minha Divindade inclino-Me até vós, na Terra, para permitir-vos 
sentir-Me, ouvir-Me, compreender-Me e, portanto, conhecer-Me, vosso 
Senhor;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“...inclino-Me de Meu Trono a vós, para elevar vossa alma a Mim e 
vivificar-vos com Minha Luz;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“não digais: “o Senhor esqueceu-Se de nós”, Eu sou O-Todo-Fiel e Meu 
elevado Amor por vós está vos salvando; jamais desviei Minha Santa Face 
de vós;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“pretendo espalhar Minha Paz e Meu Amor por toda parte e em todas as 
nações Sem-Amor; pretendo destruir toda Injustiça, e esta era morta 
ressuscitará e Me seguirá na Nova Terra que preparo para ela e, sob 
Novos Céus, ela Me glorificará e Me louvará durante todo o dia e toda a 
noite;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“Eu, Deus, desço nesta era, tropeçando em cadáveres; tudo o que temia 
se tornou realidade; desço para não encontrar paz, nem esperança, nem 
amor e encontro Minhas ovelhas, que deixei se deliciando em Minhas 
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verdes Pastagens, famintas e com um aspecto deplorável; vivendo no 
meio do entulho, elas procuram algum abrigo e alguma comida, mas 
nada encontram;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“Minha Palavra dada a ti se espalhará como o nevoeiro da manhã;” (AVVD-

24 de setembro de 1989) 
 
“tu que Me lês, tu que Me ouves, louva-Me, glorifica-Me, louva-Me da 
manhã à noite, louva e exalta-Me sem cessar, repara pelos que jamais 
Me louvam ou glorificam; bendize-Me, adora-Me e deseja-Me; ninguém 
te falou sobre o Cântico dos Três Jovens?1” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
[1] Dn 3, 52-90 

 
“venho como o “Recordador” de Minha Palavra; venho para iluminar 
estas trevas com Minha Luz; venho para avisar-vos e despertar-vos de 
vosso sono profundo; não venho com ira, venho com Amor, Paz e 
Misericórdia, para tirar o véu do sudário de morte que envolve as nações; 
venho para lembrar-vos de que Eu sou Santo e deveis viver santamente; 
venho para lembrar-vos e ensinar-vos como rezar; dei-vos tudo para 
elevar vossa alma a Mim e compartilhardes Meu Reino; venho a vós como 
Mendigo, implorando-vos; venho a vós como Sabedoria, ensinando-vos 
novamente o conhecimento da Santidade; tão ardentemente Vos ofereço 
Meu Coração, tão humildemente Me ofereço a vós, como vosso Pão de 
cada dia; dou-vos Comida para comerdes até saciar-vos;” (AVVD-02 de outubro 

de 1989) 
 
“venho para lembrar-te de que, na Casa de Meu Pai, há um lugar para ti, 
Meu filho1 um lugar que te pertence... Minha Alma anseia por ti... Minha 
Alma fica numa angústia indescritível toda vez que um lugar é deixado 
vazio pela eternidade...” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
[1] Jesus disse isso muito emocionado 

 
“Eu as espalharei, ainda mais agora, já que esta geração é tão 
materialista, incapaz de distinguir sua mão direita da esquerda;” (AVVD-10 

de outubro de 1989) 
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“não venho à vossa geração com ameaças, venho para pedir vossa 
conversão; venho para brilhar em vós; desço a vós, todo Misericordioso 
e, com Grande Amor, venho para reconduzir-vos a Mim;” (AVVD-08 de 

novembro de 1989) 
 
“comei Meus frutos enquanto há tempo; convertei-vos e vivei santamente, 
jamais deixeis de rezar; Meu Santo Espírito continuará a derramar-Se 
sobre a humanidade; lede os sinais dos Tempos; estou Presente em todos 
os Tempos;” (AVVD-08 de novembro de 1989) 
 
“a razão pela qual desço desse modo, é para consolar-vos e lembrar-vos 
de Minha Lei; quero chamar todos vós de volta ao Amor, à Paz e à 
Unidade;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“venho, por Minha Infinita Misericórdia, lembrar-vos de que Eu sou Santo 
e que deveis viver santamente;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 

“Eu sou Aquele que mais vos ama, Eu sou Aquele que entregou Sua Vida 
por Amor a vós;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“não usaria de todos os meios possíveis para, nestes dias de trevas, vir 
avisar-vos e afastar-vos do mal? para atrair-vos mais perto de Meu 
Coração e mostrar-vos que vossa Morada é, verdadeiramente, Meu 
Sagrado Coração? venho pedir àqueles que ainda não se reconciliaram 
Comigo para se reconciliarem e fazerem a Paz Comigo; tudo o que vos 
peço é AMOR;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“Minhas Mensagens são para trazer muitos de vós, que estais 
desgarrados, de volta aos vossos sentidos e lembrar-vos da Verdade;” 
(AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“Eu sou a Infinita Riqueza e Minha Voz será ouvida por todo o globo e até 
mesmo embaixo dele, no ventre  tenebroso desta terra onde jazem os 
mortos; Minha Voz será ouvida, e Eu irei a eles e os ressuscitarei, fazendo 
deles colunas de luz;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
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“ouvi Minha Palavras e colocai-as em prática;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“sede firmes e ponde em prática as lições aprendidas de Mim;” (AVVD-29 de 

novembro de 1989) 
 
“Minha intenção é colocar um fim ao ateísmo;” (AVVD-06 de dezembro de 1989) 
 
“vinde ouvir Meus ensinamentos; Meus ensinamentos são Luz; 
ensinamentos que o mundo esqueceu, esses mesmos ensinamentos que 
deveriam ter sido  a pupila de seus olhos;” (AVVD-18 de dezembro de 1989) 
 
“mesmo embora Me repita; mesmo quando alguns de vós ficais 
aborrecidos porque Me repito, continuarei a lembrar-vos das mesmas 
verdades; essa é a única maneira de despertar os espíritos adormecidos;” 
(AVVD-23 de dezembro de 1989) 
 
“preparo-vos para viverdes sob Novos Céus e Nova Terra, porque agora 
aproxima-se o tempo em que o Amor regressará e viverá no meio de vós; 
... por essa razão, em toda a Terra, Minha Voz é ouvida, e pela mesma 
razão vossos jovens têm visões;” (AVVD-09 de janeiro de 1990) 
 
“disse-vos que derramarei Meu Espírito sobre toda a carne, que vossos 
filhos e filhas profetizarão e que até mesmo ao menor Eu darei Minhas 
Bênçãos; sim, Minha Voz hoje clama no deserto, chamo cada um de vós, 
no entanto, alguns não compreenderam o que Meu Espírito pretendia, e 
não compreenderam Meus Sinais nem as visões de vossos jovens; eles 
não mais contam os frutos de Nossos Corações, mas tratam Minhas 
almas escolhidas como impostoras;” (AVVD-09 de janeiro de 1990) 
 
“Eu permanecerei convosco deste modo apenas por pouco tempo agora, 
mas não vos deixarei sem a certeza de que tendes abrigo e pastagem;” 
(AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“como poderia Eu resistir não descer e não Me servir de todos os meios 
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para vos alcançar, quando ouço vossos lamentos e vossa agonia? como 
poderia Eu resistir e não correr para vós, quando vejo tantos de vós 
dirigindo-se para os fogos eternos?” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“venho a vós deste modo, não para vos condenar, mas para vos alertar; 
venho para salvar o mundo, não venho para condenar o mundo, mas o 
mundo novamente não compreenderá os Tempos, assim como não 
compreenderam os Tempos de Minha Vinda como Messias e não Me 
reconheceram, mas trataram-Me como quiseram, entregando-Me aos 
pagãos; o mundo, de novo, não compreendeu os Tempos daquele que 
endireitou as veredas antes de Mim; eles não reconheceram João, o 
Batista, que veio em toda retidão como Elias, mas trataram-no como 
quiseram;” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“e, hoje, vossa geração não compreenderá os Tempos novamente, porque 
esses Tempos não lhes são favoráveis; Eu disse que, nos últimos dias, 
enviarei Moisés e Elias à Terra, mas vossa geração não Os reconhecerá, 
eles não Os ouvirão nem Os compreenderão, mas abusarão Deles, 
rejeitando-Os como rejeitaram João, o Batista, e a Mim como Messias;” 
(AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“pretendo devolver-vos a divindade que uma vez tivestes, mas perdestes;” 
(AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“o Santo dos Santos veio recordar à vossa nação para viver santamente, 
uma vez que Ele é Santo;” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“Eu vos revelarei Minha Glória; e a ti que não Me conhece ainda, Eu 
também virei, porei tua mão na Minha e a colocarei em Meu Sagrado 
Coração, Eu te farei sentir as batidas de Meu Coração e, se então Me 
permitires, seduzirei teu coraçãozinho e o consumirei com Meu ardente 
Amor e te farei inteiramente Meu;” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“não escuteis o Tentador que busca a ruína de vossa alma, seu domínio 
é no mundo; mas escutai-Me, vosso Deus, que vos oferece hoje Minha 
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Mão e que Se inclina até vós para vos levantar da poeira e vos fazer santos 
em Meu Coração;” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“...sou Eu, vosso Jesus, que vos tenho dado tantas Mensagens para 
lembrar-vos de Minha Lei, para lembrar-vos de Quem Eu Sou; se fizerdes 
de Minha Palavra vossa morada, vossa alma será elevada a Mim e Me 
alcançareis; vinde a Mim antes que vosso espírito vos falte, vinde e refleti 
em tudo o que vos tenho dado, vinde e considerai Meus desejos; buscai-
Me, tende sede de Mim; vinde e me ditai em tudo o que vos tenho dado 
e tomai Minhas palavras a sério; desejo que coloqueis ativamente em 
prática tudo o que vos dei e os entesoureis;” (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“aceitai e submetei-vos aos Meus Ensinamentos e aos Meus Desejos que, 
como sementes, plantei em vós; portanto, fazei o que Eu, vosso Salvador, 
vos peço e não vos limiteis a escutar apenas Minhas Mensagens e 
enganar-vos;” (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“Eu despertarei muitos de vós, e farei Minha Voz ouvida, de Minha Santa 
Morada pretendo mostrar Minha Santidade e Minha Misericórdia a muitas 
nações para que Me reconheçam; Eu sou Santo e pretendo fazer todos 
vós compreenderdes que também deveis viver santamente;” (AVVD-03 de 

março de 1990) 
 
“feliz o homem que Me ouve, feliz aquele que segue Meus Caminhos, 
feliz o homem que se humilha, feliz os pobres em espírito, deles é o reino 
do Céu;” (AVVD-10 de março de 1990) 
 
“geração! como um amante que segue sua amada, vou em todas as 
direções buscando, por todos os meios possíveis, fazer-te Minha por toda 
a Eternidade;” (AVVD-03 de abril de 1990) 
 
“venho para despertar-vos;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“venho a vós com grande amor para oferecer-vos o dom de Meu Amor, o 
dom de Meu Espírito, o dom de Minha Divindade, venho para vos lembrar 
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de Minha Santidade;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“quero ressuscitar-vos de vossas sepulturas e conduzir-vos de volta ao 
vosso domínio; Meu Sagrado Coração;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“percebe que Eu que sou teu Rei e Soberano de todos, desço a ti neste 
mundo encharcado de pecado para procurar-te, Meu amigo;” (AVVD-12 de 

abril de 1990) 
 
“Eu Me inclino a vós, de Meu Trono à vossa porta; venho a vós, cansado 
e como um Mendigo em trapos, machucado além de qualquer 
reconhecimento, descalço e abandonado; ouvi Meus lamentos; sou Eu,  
o Cristo... estou sedento... tenho sede por falta de amor... Meus Lábios 
estão ressequidos por sede de amor... Minha Boca está mais seca que 
pergaminho pela repetição de Minhas súplicas...” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“não fiqueis indiferentes e frios aos Nossos Apelos; não fiqueis surdos aos 
Nossos Apelos, ouvi Nossas Súplicas, abri vossos ouvidos e reconhecei o 
Chamado do Pastor; se fordes fracos Eu vos levantarei e vos carregarei 
em Meus Ombros;” (AVVD-12 de abril de 1990) 

“cantei um cântico de Amor para ti, a fim de que tu, por tua vez, fosses 
às nações e lhes ensinasses Meu Cântico; ...desse modo Eu chamarei 
Meu povo e os envolverei com Meu Amor, serei para eles como um 
muralha de Fogo envolvendo-os, e serei sua glória no meio deles;” (AVVD-

24 de abril de 1990) 

 
“Minha Voz ressoa nos quatro cantos desta Terra para lembrar-vos de que 
Eu sou Santo e que deveis viver santamente;” (AVVD-12 de maio de 1990) 

 
“Eu, o Senhor, venho abrir os corações e libertar-vos do mal; estais 
vivendo em um período de graça; disse que Meu Espírito será derramado 
em toda a humanidade;” (AVVD-16 de maio de 1990) 
 
“Eu, o Senhor, desço de Minha Ilimitada Misericórdia para vos avisar e 
vos chamar de volta a Mim;” (AVVD-16 de maio de 1990) 
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“que todo vale escuro seja preenchido com Minha Palavra, toda 
montanha e colina seja abaixada como pastagem e todo aquele que foi 
marcado em sua fronte com o Sinal de Meu Amor adiante-se e coma da 
Árvore da Vida; hoje, dou a cada um a oportunidade de ouvir claramente 
Minha Voz de Minha Santa morada, de Jerusalém Minha Voz soa como 
um eco e alcança todos os habitantes da Terra; ninguém poderá dizer 
mais tarde que não vos avisei;” (AVVD-19 de junho de 1990) 
 
“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 sou Santo, para que todos sejais 
dignos de encarar-Me no Dia de Meu Regresso;” (AVVD-19 de junho de 1990) 
 
“toma Minha Palavra e profetiza às nações; dize-lhes que “uma vez mais, 
Meu Espírito será derramado do alto; então, o deserto se transformará em 
vergel; a integridade trará paz,”2 uma paz que o mundo jamais conheceu; 
“Meu povo viverá numa Casa pacífica,” sim, eles viverão em Meu Sagrado 
Coração, pois Eu os “manterei seguros;” mas antes que esse deserto se 
transforme em terra fértil e em belos vinhedos, Meu Sopro virá sobre este 
mundo em trevas como um rio de enxofre, que ateará fogo em toda parte, 
a fim de purificar esta era e renová-la inteiramente, reunindo-a em Um 
Santo Povo;” (AVVD-27 de junho de 1990) 
[2] Is 32, 15-16 

 
“farei de vós santos como Eu sou Santo; lembrai-vos de que Minha Cidade 
será reconstruída sobre suas ruínas;” (AVVD-27 de junho de 1990) 
 
“Eu, que sou Rei e Soberano, desço até vós para lembrar-vos do Amor 
que vos tenho e de Meu Sacrifício; venho para lembrar-vos a Quem 
pertenceis; Eu redimi todos vós com Meu Sacrifício e vós Me pertenceis;” 
(AVVD-08 de julho de 1990) 

 
“continuarei multiplicando Meus Vinhedos, e Minhas árvores frutíferas 
produzirão abundantemente, comereis à saciedade de Minhas Reservas 
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Celestes;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“Eu, o Senhor, trarei tudo à luz; nunca mais será noite, porque Minha 
Luz continuará a brilhar em vós, para sempre; sim, Eu mostrarei Meu 
Conhecimento nessa estrada e levantarei marcos para vos conduzir a ela; 
Eu marcarei bem a estrada; então, Eu vos darei um espírito de fervor para 
Me adorardes, vosso Deus...” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“nenhum homem dirá: “onde está Nosso Senhor?” porque Eu gravarei 
profundamente Minha Lei em vosso coração; essa Promessa está inscrita 
à Minha frente;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“tinha esperado encontrar santidade em Meu Regresso, mas encontro um 
povo enganador corroendo Meu Corpo; amor, mas ouço apenas um grito 
de ódio vindo de sua desolação;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“onde está a glória e a beleza que uma vez lhes dei? Onde está o Espírito 
com o qual os dotei?” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“eles tornaram-se não espirituais; e Minha Lei, que comanda e é Sagrada, 
eles A ignoram toda e pisam-Na sob seus pés;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“esta era opõe-se à Minha Lei, contradizendo cada um de seus jotas;” 
(AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“não venho através dessas Mensagens para condenar, venho, por Amor, 
para avisar-vos e despertar-vos de vossa letargia; venho também para 
encorajar o resto, dos padres aos leigos, que Me ama, permanece fiel a 
Mim e reflete Minha Imagem: vós, a vós que mostrais vosso amor, por 
vossa causa, Eu farei uma estrada aberta, abençoada; e, em seus lados, 
plantarei árvores frutíferas;1” (AVVD-08 de julho de 1990) 
[1] Os padres da nova era. 

 
“sereis chamados de Fiéis e sereis tudo o que não é orgulho, engano ou 
racionalismo; vossos frutos alimentarão nações famintas, nações que 
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caíram no ateísmo; pretendo vestir todos vós com Minhas vestes do 
passado,2 e reconstruir Minha Igreja sobre sua antiga fundação; adornarei 
Minha Esposa com suas  joias de antigamente e com vossas bocas Me 
exaltareis e Me louvareis sem cessar;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
[2] A Igreja primitiva. 

 
“pretendo, nestes últimos dias, conduzir esta era perversa com rédeas de 
bondade, com freios de amor, inclinando-Me a todos vós para dar-vos 
Meu Alimento;” (AVVD-30 de julho de 1990) 
 
“Eu dou uma ordem do alto e Minha Palavra desce como um raio sobre 
a Terra, envio Minha Palavra para degelar e aquecer os corações 
gelados;” (AVVD-31 de julho de 1990) 
 
“filhos de Meu Coração, percebei como o Céu Se abre todos os dias para 
vós com Minha Graça, para vos transmitir apelos pelas conversões... 
recordações de Minha Palavra... instruções para ensinar-vos a seguir 
Meus Mandamentos; ... e a Sabedoria, com toda Sua Glória, desce em 
um Trono bem no meio de todos vós, para abrir os olhos aos cegos, abrir 
os ouvidos aos surdos e ressuscitar os mortos que sujam este deserto;” 
(AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“que deleite maior do que ouvi-La cantar Seu Novo Cântico de Amor?” 
(AVVD-12 de setembro de 1990) 
 

“esta Alegria foi reservada para os teus tempos, geração, quando Satanás 
e todo seu império, e com sua autoridade mundial, escalam até o cume 
de seu poder em Minha Igreja e em todas as nações, juntamente 
com o falso profeta cujos passos ouvis a cada dia mais claramente e em 
toda parte; eles estão armados até os dentes, para fazer Guerra contra 
Minha Igreja e contra todos os que obedecem Meus Mandamentos;” (AVVD-

12 de setembro de 1990) 
 
“é o Amor batendo em cada porta trancada; é o Amor chamando do outro 
lado do Muro que nos separa, construído pelos Meus inimigos; é o Amor 
que suplica como um mendigo por um retorno do amor... um sorriso... 
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um remorso... um suspiro... sou Eu: o Sagrado Coração;” (AVVD-12 de 

setembro de 1990) 
 
“Eu venho uma vez mais para reviver esta chama agonizante no vosso 
coração em um Fogo Consumidor de Ternura e Amor;” (AVVD-12 de setembro 

de 1990) 
 
“desço para derramar generosamente todos os Tesouros de Meu Coração 
em ti, humanidade... e iluminar os  que vivem nas trevas e na sombra da 
morte;” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“venho para libertar-te de teu cativeiro e de tua iniquidade e acabar com 
tua devassidão; pretendo salvar-te, geração; mesmo se tiver de te arrastar 
todo o caminho até o deserto e te falar, mostrando-te tua aridez e como 
teu corpo inteiro está preenchido pelas trevas, Eu o farei para salvar-te;” 
(AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“abri vossos corações e deixai-Me preencher-vos com Minha Graça... 
vinde extrair vossa força de Mim, fortalecei vossas raízes em Mim, pois, 
o que fareis, depois, no dia da tribulação se vossas raízes são frágeis? 
balançareis no vento e sereis arrancados com a violência da tempestade, 
e vossos galhos serão despedaçados como vidro fino;” (AVVD-12 de setembro 

de 1990) 
 
“reservei esta Riqueza para ti, geração, para conduzir-te a Mim com 
cadeias de Amor; e se perguntares: “quanto tempo ainda até esta 
Maravilha acontecer?” Eu te direi que já está acontecendo; Meus Passos 
já foram ouvidos por alguns de vós;” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“...todas as Minhas Mensagens são orações; lê e escreve Romanos 8, 
26-27...” (AVVD-28 de setembro de 1990) 
 
“derramarei graças especiais sobre aqueles que aceitaram testemunhar 
porque, tendo aceitado este testemunho de Amor, eles atestam a 
veracidade e o Infinito Amor do Altíssimo, uma vez que tudo o que está 
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escrito vem de Mim;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“...tu que Me lês ou escutas, olha à tua volta; a Aurora em breve estará 
contigo... e não terás de consultar as sombras da noite que sussurram e 
resmungam; nem terás de andar na aflição e na escuridão; pois, vossos 
feiticeiros que blasfemaram Meu Santo Nome e substituíram as trevas 
pela luz serão varridos;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“dei-te Mensagens ungidas do Espírito para tua era, a fim de reviver-vos; 
todas as palavras que te dei são Espírito e são Vida; as ovelhas que Me 
pertencem reconhecem, de longe, Minha Voz;” (AVVD-23 de novembro de 1990) 
 
“como um homem que convida seus amigos a compartilhar sua 
propriedade, Eu também vos convido a compartilhar Minha Propriedade;” 
(AVVD-18 de dezembro de 1990) 
 

“escuta-Me4… vim para educar-te e a milhões de outros através destas 
Mensagens; não vim apenas para ti; não vim apenas te erguer, mas para 
erguer, através destes escritos, nação após nação para Me glorificar; e 
como te conduzi à Minha Sala de Banquete, pretendo conduzir alma após 
alma à Minha Sala de Banquete...” (AVVD-16 de janeiro de 1991) 
[4] Jesus, mais uma vez, sussurrava ternamente. 

 
“permite-Me segredar-te Meus Desejos para que sejam escritos e lidos 
por uma multidão de almas, e para que destas linhas elas possam ouvir: 
Minha Voz, a Voz do Amor;” (AVVD-16 de janeiro de 1991) 

 
(Jesus mostrou-me João 10, 14-16.) 
“dize-lhes que sou Eu, o Senhor, que te envio a eles; as ovelhas que Me 
pertencem escutarão Minha Voz;” (AVVD-24 de fevereiro de 1991) 
 
“Eu, que sou Tudo, Me expandirei e, assim como nevoeiro que se alastra 
por toda parte, pretendo envolver toda Minha criação em Mim, do 
desconhecido ao Meu melhor amigo, pois Meu Ciúme1 foi mais forte 
que Minha vontade de reprimi-la;” (AVVD-20 de março de 1991) 
[1] Amor ciumento 
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“tu que Me lês, sê abençoado e tem Minha Paz;” (AVVD-20 de março de 1991) 
 
“Eu semearei amor em toda parte!” (AVVD-24 de março de 1991) 
 
“estou construindo, sim, reconstruindo Minha Igreja, que agora jaz na 
ruína;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“Eu, do alto, cansei Meus Olhos esperando por vós, para que Me 
oferecêsseis vosso coração e vosso abandono, mas o coração desta 
geração está inchado de loucura;” (AVVD-06 de maio de 1991) 
 
“pretendo salvar-te, geração; pretendo trazer-te de volta à razão e, guiar-
te, com grande amor, de volta ao caminho da Retidão;” (AVVD-06 de maio de 

1991) 
 
“...vestido como um mendigo, com Lágrimas de Sangue escorrendo pelas 
Minhas Faces, desço de Meu Trono, inclinando-Me até vós, para salvar 
vossa alma do desastre e da fome;” (AVVD-06 de maio de 1991) 
 
“por causa de Meu Santo Nome, Eu Me demonstrarei através dessas 
coisas em que vós não mais acreditais; demonstrarei Meu Espírito Santo 
através de maravilhas e milagres; demonstrarei Meu Poder através da 
fraqueza e da miséria, como nunca antes;” (AVVD-06 de maio de 1991) 
 
“ah! Meus filhinhos, o que não faço por vós! anseio por ver-vos 
fortalecidos com os dons que derramo sobre vós;2” (AVVD-06 de maio de 1991) 
[2] Jesus fez uma pausa e, majestosamente, endireitando-Se sem Se mover, disse essas palavras. 

 
“Minha Mensagem é uma Mensagem de Amor, um apelo às vossas reais 
fundações, uma recordação de Minha Palavra e de Minha Existência;” 
(AVVD-18 de maio de 1991) 
 
“quero que Meus filhos ouçam muito cuidadosamente tudo quanto tenho 
de dizer: deixai que Meu Espírito da Verdade vos reconduza à Verdade;” 
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(AVVD-18 de maio de 1991) 
 
“revirarei vales e arrancarei montanhas, viessem elas também a se tornar 
uma ameaça aos Meus Versos de Amor, Versos de Amor que são um 
Apelo à vossa conversão;” (AVVD-17 de junho de 1991) 
 
“...tudo será escrito como Eu quero que tudo seja escrito;” (AVVD-27 de junho 

de 1991) 
 
“ah! criação, a Misericórdia inclina-se até vós; aproximai-vos de Mim, não 
tenhais medo de Mim; um homem não pode ter maior amor do que dar 
Sua Vida por seus amigos; vós sois Meus amigos;” (AVVD-08 de julho de 1991) 
 
“não digais: “o que posso dizer? como posso falar? Eu grito, de manhã à 
noite, da noite até a manhã, no entanto, ninguém ouve minhas súplicas, 
quem Me ouvirá?” mas ainda assim, Eu te digo: Eu, o Deus 
vivo, te ouvi; sou Eu que venho ao teu aposento para dizer-te com Meu 
Coração na Mão: Eu te amo, Meu filho, e trago-te todas Minhas Bênçãos 
para florescerem em teu coração;” (AVVD-08 de julho de 1991) 
 
“hoje, revelo a toda humanidade Meu Amor Ciumento; revelo a todos 
Minha Santa Face, para lembrar-vos de que deveis ser santos e de viver 
santamente; vós Me pertenceis, criados da Fonte de Meu Sublime Amor, 
significa ter fundamentos eternos em Mim e ser uma imagem de Minha 
Natureza Divina; a Morte jamais vos foi destinada, mas aceitastes os 
poderes inferiores, geração;” (AVVD-16 de julho de 1991) 
 
“Eu te digo: revelo Meu Espírito Santo à humanidade, deste modo, para 
vos salvar e para vos recordar Minha Palavra; o Espírito de Verdade é 
Minha Testemunha; o Espírito Santo nada traz de novo, mas vos dá as 
verdades fundamentais que Eu Mesmo vos dei;” (AVVD-16 de julho de 1991) 
 
“sois Minha descendência; miseráveis, vós vos tornastes e ainda o sois, 
no entanto, qual o Pai que ignoraria seu filho em sua misé- ria e o 
mandaria embora para continuar sua imoralidade até que a Morte o 
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derrotasse? não interviria ele, e rapidamente, para salvá-lo?” (AVVD-24 de 

julho de 1991) 
 
“pretendo vir visitar toda espécie de miséria nesta Terra, e libertar-vos do 
pecado;” (AVVD-29 de julho de 1991) 
 
“Minha Obra, que te mantém acordada até tarde da noite não será 
desperdiçada; Minha Palavra chegará aos confins deste mundo;” (AVVD-04 

de agosto de 1991) 
 
“se pedirem uma Mensagem Minha, dize-lhes que já derramei Meu 
Coração neles; portanto, já lhes falei através de ti;1 derramei neles os 
Tesouros de Meu Sagrado Coração; essa é Minha Mensagem para 
todos eles;” (AVVD-09 de abril de 1992) 
[1] Através de toda esta revelação. 

 
“os conselhos e as súplicas de vossa Santa Mãe,1 Minhas agonias e os 
gritos dados de Minha Santa Cruz para o mundo permaneceram 
estagnados;” (AVVD-20 de abril de 1992) 
[1] Compreendi, nossa Santa Mãe de Medjugorje 

 
“Nós viemos vos oferecer Nossa Paz e preparar-vos para vossa viagem ao 
Céu, mas o Amor tem sido censurado e a Paz, traiçoeiramente substituída 
pela letargia e um espírito de maldade; fui em todas as direções, 
buscando uma forma através da qual pudesse despertar-vos de vossa 
perpétua letargia e voltásseis a Mim para viver Santamente, mas não ouvi 
nenhum som vindo de vós; o que mais poderia Eu ter feito, que não fiz? 
Meus amigos, não levastes a sério Nossos Apelos;” (AVVD-20 de abril de 1992) 
 

“desci para vos oferecer Meu Coração; Eu vos inscrevi na carne de Meu 
Coração, escrevi Meu Hino de Amor para todos vós; - Eu vos visitei –“ 
(AVVD-20 de abril de 1992) 
 
“...o mundo zombou de Nossos Apelos Misericordiosos e, realmente, 
ninguém ouviu;” (AVVD-20 de abril de 1992) 
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“mas preferistes caminhar nas sombras das trevas e no vale da morte;” 
(AVVD-20 de abril de 1992) 
 
“Meu Hino de Amor2 para vós é constantemente ridicularizado, difamado 
e blasfemado, pois em vosso espírito jaz um espírito de treva;” (AVVD-20 de 

abril de 1992) 
[2] As Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. 

 
“como Minha Palavra tornou-se a lâmpada para os vossos pés, uma luz 
em vosso caminho; assim, difundirei Minha Palavra em todas as nações 
para vos englobar em Minha Luz Transcendente, a fim de que, quando 
caminhardes, vossa passagem fique desimpedida, e quando correrdes, 
não tropeçais;” (AVVD-23 de abril de 1992) 
 
“desço, nestes dias de escuridão, de Meu Trono Celeste até vós, para 
permitir-vos conhecer, também, o que está acontecendo e o que estou 
fazendo;” (AVVD-06 de maio de 1992) 
 
“se não compreenderdes os ensinamentos da Escritura, não se perturbe 
o vosso coração; vinde hoje e confiai em Mim, coração a coração; qual o 
pai que ouviria o lamento de seu filho sem que cada fibra de seu coração 
se partisse; Eu sou vosso Pai Eterno, Aquele que vos ama com Amor 
Eterno, e que, como um pai, convida seus filhos para compartilhar e 
herdar sua propriedade, por isso chamo-vos para serem os herdeiros de 
Meu Reino; ah! pudessem essas Minhas palavras ficar inscritas em vosso 
coração e ser absorvidas por vós...” (AVVD-06 de maio de 1992) 
 
“tudo o que vos escrevi em Meu Hino de Amor é apenas uma lembrança 
de Minha Palavra; é para refrescar vossas memórias e para vos dizer, 
com Meu Coração em Minha Mão, que tenho sede por falta de amor; Eu 
não suporto rancor contra ninguém; vós todos sois Minha semente, e Eu, 
Eu sou vosso Pai Eterno e Companheiro;” (AVVD-06 de maio de 1992) 
 
“virei às Minhas vinhas com folhas murchas, semelhantes a um jardim 
sem água, e as irrigarei com Meu Espírito; arrancarei os espinhos e os 
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espinheiros que as sufocam, e Minhas vinhas produzirão seus frutos;” 
(AVVD-17 de junho de 1992) 
 
“desci do céu para vos cantar Meu Novo Hino de Amor e lembrar, todos 
vós, de Meu Amor Fiel;” (AVVD-10 de julho de 1992) 
 
“hoje, Minha Graça é revelada a toda a humanidade a fim de renovar 
todos vós com Meu Espírito Santo, antes do Meu Dia, e recordar-vos 
Minha Lei;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“Meus gritos atingem todos vós e os alicerces da Terra estão abalados por 
causa de Meus Apelos; quando tempo ainda pretendeis dormir? Quando 
ireis despertar de vossa letargia e apatia? o desastre está às vossas portas 
e vos surpreenderá em vosso sono de repente, irremediavelmente; e ainda 
assim permaneceis inconscientes?” (AVVD-22 de julho de 1992) 
 
“mas vede, vede Quem Se inclina sobre vós, batendo nas portas de vossos 
corações; abri para Mim, Meus filhos, pois Meu Sagrado Coração está 
despedaçado por falta de amor, Meus Lábios estão ressequidos e com 
bolhas, por falta de amor;” (AVVD-22 de julho de 1992) 
 
“...Meu Apelo despertou muitos corações mortos;” (AVVD-09 de agosto de 1992) 
 
“o Espírito ungiu estas Mensagens, e o Espírito é Verdade, portanto, 
ninguém poderá obstruir a Verdade;” (AVVD-09 de agosto de 1992) 
 
“que Minhas palavras se espalhem agora, e não vos sujeiteis ao vosso 
pensamento humano;” (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?” 

Pai! Perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem... (AVVD-20 de agosto de 

1992) 
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“Eu sou o Autor das Mensagens; “A Verdadeira Vida em Deus”; elas são 
Meu dom para todos vós; elas têm como objetivo fazer-vos compreender 
Meu Coração e como estou, sempre e em toda parte, ao vosso lado;” 
(AVVD-10 de setembro de 1992) 
 
“compus um Novo Hino de Amor3 para cantar para vós e, do Céu, atingir 
cada coração, salvar-vos e lembrar-vos de Meu Eterno Amor que tenho, 
individualmente, por vós; falei do alto, não para impor Minhas Regras 
sobre vós, mas para vos propor uma aliança de Paz e de Amor, conduzir 
todos vós sob Minhas Asas e unir-vos;” (AVVD-14 de setembro de 1992) 
[3] Estas Mensagens 

 
“visitei-vos com Amor e Ternura, com grande desejo de unir todos vós em 
Meu Coração, e ensinar-vos, de novo, as regras de Minha Igreja 
primitiva...” (AVVD-14 de setembro de 1992) 
 
“venho até vós para vos oferecer um Dom gratuito: o Dom de Meu Amor, 
mas, novamente, o Amor foi mal compreendido, rejeitado e alheio ao 
vosso coração;” (AVVD-14 de setembro de 1992) 
 
“das profundezas de Meu Coração, chamo todos vós!” (AVVD-05 de outubro de 

1992) 
 
“benditos aqueles que têm ouvidos para ouvir;” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“...e se vos censuro, é por causa da grandeza do amor que vos tenho...” 
(AVVD-29 de novembro de 1992) 
 
“Eu exibirei Meu Amor e mostrarei a todos que não encontrareis um amor 
maior que o Meu;” (AVVD-03 de dezembro de 1992) 
 
“o Amor e a Lealdade, agora, descem para abraçar todos vós, para vos 
renovar, para vos reviver e vos levantar da letargia que cobre esta Terra;  
não digais que estou muito longe para ser alcançado, indiferente à vossa 
miséria e insensível aos vossos apelos;” (AVVD-07 de dezembro de 1992) 
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“Eu, vosso Pai, pretendo restaurar a memória de vossa alma, e fazer vosso 
coração cantar-Me a palavra Abba - Pai!” (AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
“Eu não falei por parábolas, nem falei por enigmas; tenho usado palavras 
simples para falar convosco;” (AVVD-21 de dezembro de 1992) 
 
“Eu saí do Céu para vos alcançar, mas vós Me escutastes? saí de Meu 
Trono até vosso quarto para vos cortejar e vos recordar de que sois 
herdeiros de Meu Reino; saí de Minha Morada e tomei o caminho do 
deserto à vossa procura; o Mestre dos Céus não vos negou Seu Amor, 
jamais!” (AVVD-18 de fevereiro de 1992) 
 
“onde está vossa resposta?” (AVVD-18 de fevereiro de 1993) 
 
“vim a ti para derramar sobre esta geração, através de ti, Meu infinito 
Amor; vim também para vos recordar que o Príncipe da Paz está vindo; 
pela estrada que Ele partiu, Ele retornará; Eu virei tão certamente quanto 
a aurora; vim para dizer a todos o que está escrito no Livro da Verdade,2 
e explicar-vos em palavras simples o que não compreendestes;” (AVVD-02 

de março de 1993) 
[2] Compreendi tratar-se das Escrituras. 

 
“farei com que Minha Voz seja ouvida em toda a parte, apesar das 
oposições;” (AVVD-02 de março de 1993) 
 
“trarei esta geração infiel de volta a Mim; mas antes que isso aconteça, 
muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e os últimos serão 
os primeiros;” (AVVD-09 de abril de 1993) 
 
“através dessas Obras, uma luz brilhará em vossa escuridão, de fato, ela 
já começou a brilhar;” (AVVD-09 de abril de 1993) 
 
“como um mendigo, fico diante de cada porta, mendigando por amor, 
mas não obtenho muitas respostas...” (AVVD-20 de maio de 1993) 
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“Minha Mensagem será como uma Lâmpada brilhando no lampadário, 
derramando sua luz na escuridão de vossa era, revelando Minha Luz, 
Minha Presença e Minha Beleza, revelando teu Deus como Ele é: 
Companheiro e Príncipe da Paz, Pai Eterno e Conselheiro...” (AVVD-30 de 

maio de 1993) 
 
“O Pastor procura Suas ovelhas perdidas e dispersas; Sua Voz é ouvida 
por muitos, contudo, nem todas reconhecem Sua Voz,3 algumas até 
mesmo se escandalizam com Sua Voz; todos os que são Meus, voltarão 
a Mim; todas as ovelhas que Me pertencem, ouvirão Minha Voz e se 
alegrarão ao som de Meus Passos; aquelas que não reconhecem Minha 
Voz, não são Minhas ovelhas;” (AVVD-30 de junho de 1993) 
[3] Jo 10, 26. 

 
“nada e ninguém impedirá Minha Mensagem de prosseguir;” (AVVD-10 de 

agosto de 1993) 
 
“tua geração é privilegiada em ouvir Minha Voz; abri Minha Boca para 
falar e instruir os sem instrução;” (AVVD-06 de outubro de 1993) 
 
“estou determinado a deixar-vos saber que Eu sou Pai e vós, Minha 
semente; ... como é que tantos de vós não podem ler e compreender as 
Escrituras? como é que a maioria de vós perdeu sua percepção? não disse: 
permanecei despertos? Meus filhos, hoje Meu Reino vos é oferecido...” 
(AVVD-06 de outubro de 1993) 
 
“em vossos dias vesti-Me de saco para manifestar Minha tristeza, as 
colunas dos Céus tremem e Meus Anjos estão abatidos pela dor de ver 
esta geração seguir a trilha pisada por Satanás;” (AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“...pois o que salva é desprezado pelo mundo;” (AVVD-07 de dezembro de 1993) 
 
“venho para restaurar Minha Casa; venho para vos renovar, geração; 
revelo Minha Santa Face a todos vós, para vos salvar;” (AVVD-23 de dezembro 

de 1993) 
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“a Sabedoria te instruirá e a todos os que lerem;3” (AVVD-21 de março de 1994) 
[3] Todos os que leem as Mensagens 

 
“Eu Mesmo escolhi aqueles1 que terão seus nomes inscritos em Meu Livro 
do Amor” (AVVD-28 de março de 1994) 
[1] Aqueles que escreveram prefácios, introduções, etc. em A Verdadeira Vida em Deus. 

 
“pretendo expor a santidade de Meu grande Nome na Terra inteira; sim, 
mesmo aos pagãos, mostrarei a santidade de Meu Nome;1” (AVVD-12 de abril 

de 1994) 
[1] Compreendi que de uma forma velada o Senhor Se referia a Mt 24, 30: “Então aparecerá no céu o 
sinal do Filho do Homem e todas as tribos da Terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo 
sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.” 

 
“Minha palavra pronunciada despedaça e, como um martelo, golpeia os 
corações endurecidos despedaçando-os;” (AVVD-13 de abril de 1994) 
 
“a Mensagem que proclamei, desde o início, foi para que vos amásseis 
uns aos outros, vos reconciliásseis em Meu Amor, vivêsseis santamente 
e santificásseis Meu Nome; esta ainda é a Minha Mensagem...” (AVVD-13 

de abril de 1994) 
 
“...te confiei Minha Mensagem, não duvides... entreguei um Tesouro em 
tuas mãos, entreguei Meu Coração inteiro em tuas mãos...” (AVVD-02 de junho 

de 1994) 
 
“cuidarei de Minha Mensagem para que Minhas Palavras encontrem 
morada em cada um de vós;” (AVVD-04 de julho de 1994) 
 
“Minha Mensagem alimenta e sacia sua sede; esta geração está morrendo 
depressa por falta de alimento;” (AVVD-04 de julho de 1994) 
 
“estou colocando Meu Coração neste4 Hino de Amor...” (AVVD-22 de julho de 

1994) 
[4] A Verdadeira Vida em Deus. 
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“digo-te, muitos Me reconhecerão nestas Mensagens como o Altíssimo e 
Eu levarei até mesmo pagãos a desejar-Me;1 Meu Espírito, como uma 
brisa leve, os tocará; irei a nações que nunca consideraram Meu Nome 
Santo; falarei a pessoas que nunca Me chamaram ou invocaram Meu 
Nome;” (AVVD-08 de agosto de 1994) 
[1] Significa cumprir o maior Mandamento de Deus. 

 
“permite-Me irrigar este deserto, antes que Meu Dia chegue; permite-Me 
santificar Meus filhos e filhas; Eu abri as reservas do Céu e derramei sobre 
vós Meu Maná Celeste abundantemente;” (AVVD-09 de outubro de 1994) 
 
“digo-vos, a salvação virá para os abandonados e para aqueles que nunca 
Me buscaram, os pobres e os miseráveis; os abandonados e os famintos4 
precisam de água, e não há nenhuma; sua língua está ressequida de 
sede; eis por que Eu lhes darei água com Minha Própria Mão; não 
percebestes como estou reunindo os miseráveis? os agonizantes? 
chamarei os pecadores e todos aqueles que vossos padres5 executam 
diariamente com suas palavras duras;” (AVVD-13 de outubro de 1994) 
[4] Jesus fala por metáforas. Ele Se refere aos não convertidos, às ovelhas desgarradas e aos que não 
são instruídos em espiritualidade.  
[5] Alguns recém-convertidos através de A Verdadeira Vida em Deus na Grécia, pela primeira vez em 
sua vida sinceramente se confessam e, sedentos de Deus, estão ansiosos em voltar para a Igreja, mas 
são condenados com palavras duras pelo confessor quando ele descobre sobre as Mensagens, 
ameaçando, algumas vezes, com excomunhão. 

 
“Eu vim para os doentes, para os pobres, não ouviste isso antes, Meu 
filho? não são aqueles que Me dizem “Senhor, Senhor”, e que não fazem 
Minha Vontade, que Eu ouvirei; não são aqueles que falam diariamente 
sobre vossas fundações, mas não têm nenhuma, que Eu ouvirei;” (AVVD-

13 de outubro de 1994) 
 
“quem poderia, além de Mim, oferecer um banquete de rei neste deserto?3 
quem poderia despedaçar as rochas no deserto, saciando vossa sede com 
ilimitada água,4 a não ser Eu? abri teus olhos, geração, concentra-te em 
Minhas maravilhas;” (AVVD-18 de outubro de 1994) 
[3] Um banquete de rei significa os sinais e prodígios de Deus, milagres e obras de Seu Espírito Santo, 
tão abundantemente derramados sobre nós.  
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[4] Despedaçar as rochas significa o poder de Deus que pode enviar Seu Espírito Santo, como um Rio, 
no deserto que nós criamos. 
 

“Eu sou o Autor de Minha Mensagem e cuidarei para que Ela se espalhe 
rapidamente; esta é Minha Obra e tudo o que foi desfeito pela mão 
humana será novamente restaurado pela Minha Mão;” (AVVD-09 de novembro 

de 1994) 
 
“a palavra que anunciei não é para vossa condenação, mas para restaurar 
vossa alma e vos salvar;” (AVVD-07 de dezembro de 1994) 
 
“utilizo de todos os meios para vos salvar do fogo ardente, e vou em todas 
as direções à procura de qualquer meio pelo qual possa salvar todos vós;” 
(AVVD-07 de janeiro de 1995) 
 
“vai, vai dizer a todos: o auxílio vem de Deus, a esperança vem de Deus; 
voltai para Ele e Ele vos salvará;” (AVVD-08 de fevereiro de 1995) 
 
“esse Tesouro Inesgotável estava reservado para os vossos tempos: o fim 
dos Tempos; Meu Sagrado Coração entesourou essas riquezas para vossa 
geração; agora compreendes porque o demônio te considera, Minha 
Vassula, como sua primeira preocupação e seu primeiro alvo para 
destruição?” (AVVD-18 de fevereiro de 1995) 
 
“aumenta Meu Vinhedo, filha, e estenderei todos os frutos de Meu 
Vinhedo e suas fronteiras não terão fim;” (AVVD-18 de março de 1995) 
 
“não vim lembrar-vos de Minha Presença a fim de vos condenar, vim para 
chamar todos vós ao Meu Sagrado Coração!” (AVVD-30 de março de 1995) 
 
“a Misericórdia desce agora para chamar todos aqueles que nunca Me 
buscaram nem sequer Me conheciam, para também se juntarem à 
assembleia de Meus santos;” (AVVD-30 de março de 1995) 
 
 
“instruirei tua geração para que quando ler Meu Livro1 ela O 
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compreenda;” (AVVD-03 de abril de 1995) 
[1] A Santa Bíblia. 

 
“...revelei ao vosso coração este Tesouro Inesgotável que estava 
escondido por gerações e que estava guardado para os vossos Tempos, 
esses Tempos em que o Conhecimento e a Fé seriam desprezados por 
causa da frieza do mundo; Meu Tesouro foi reservado para o fim dos 
Tempos que agora viveis, quando as pessoas prefeririam seu próprio 
prazer a Deus e se entregariam a todo mal ao invés do bem;” (AVVD-12 de 

abril de 1995) 
 
“derramo em vós o Tesouro Inesgotável de Meu Coração como cascatas 
de correntes sobre montanhas e vales  para vos fazer fortes em vosso 
amor e prontos para o Meu Reino;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
 
“vim para te instruir e, através de ti, outros;” (AVVD-01 de maio de 1995) 
 
“Meus ensinamentos lhes darão um melhor conhecimento de Minha 
Palavra;” (AVVD-12 de maio de 1995) 
 
“prodigamente Ele oferece Seus dons e compartilha Seus Tesouros, 
atraindo cada alma a Seu Coração;” (AVVD-12 de maio de 1995) 
 
“felizes os que meditam em Minhas Palavras e em Meu Apelo e 
raciocinam com bom senso, eles serão salvos;” (AVVD-12 de maio de 1995) 

 

74.  MENSAGENS – para quem leu e não vive 

 
“geração, fiquei profundamente comovido com tua fome,3 e ainda estou 
profundamente comovido com todos vós...” (AVVD-12 de abril de 1994) 
[3] Fome espiritual 

 
“trazei-me de volta, alguns de vós gritais a Mim; trazei-me de volta e 
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corrigi-me; no entanto, mal Eu vos trago de volta para Mim, vos corrijo e 
vos cumulo de boas coisas, e a tempestade, novamente, vos leva para 
longe de Minha vista, porque não estáveis enraizados em Mim...” (AVVD-
12 de abril de 1994) 

 
“tenho em Minhas Mensagens passagens que são bastante ocultas e de 
difícil compreensão, mas elas são para aqueles de quem o profeta Isaias 
falou: “certamente haveis de ouvir, e jamais entendereis; (AVVD-07 de agosto 
de 1994) 
 
“muitos de vós ledes e reledes Minhas Mensagens mas sem vivê-las, 
porque ledes, Meus filhos, sem compreender;3 em um momento, vosso 
coração em chamas grita louvores a Mim e, no outro, a chama dentro de 
vós se apaga;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
[3] Já se cumpriram muitas profecias importantes destas Mensagens, mas ninguém notou. 

 
“nestes últimos anos Eu vos ofereci tudo o que o Céu pode oferecer, por 
isso dizei-Me o que mais poderia ter feito para vos salvar que não tenha 
feito?” (AVVD-12 de abril de 1995) 
 

“abri Meu Sagrado Coração e vos ofereci toda Minha Riqueza e Tesouros 
que tinha escondido por séculos; desci de Meu Trono para estar no meio 
de vós com Meu Coração em Minha Mão e vos oferecer todo este Tesouro 
que está dentro Dele; então, quando abri Minha boca e falei, ficastes 
perplexos diante de Minha perfeita beleza; para estimular amor e vos 
despertar, Eu soprei em vós Minha delicada fragrância de perfume; na 
juventude de vossa conversão, vós abristes vosso coração livremente a 
Mim e Me pedistes para vos conduzir com Meu cajado de Pastor, e Eu o 
fiz; do rebanho que apascentei, muito poucos ficaram no redil; vossa 
resistência à maldade não se manteve; vossos pés progressivamente se 
extraviaram de Meu Coração e apressastes vossos passos em direção ao 
despeito e ao engano... vós vos tornastes obstinados, e abrolhos e 
espinhos sufocaram o pequeno amor que estava crescendo e que era 
Minha delícia e Minha honra;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
 
“Meu Pai e Eu viajamos do Céu a fim de lembrar, cada um de vós, para 
abrir vossos corações e Nos receberdes antes de Minha passagem visível 
pela Terra;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
 
“rezai para que essa Hora não vos encontre inconscientes com um 
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coração de pedra;” (AVVD-12 de abril de 1995) 

 

75.  MENSAGENS – para quem vive e transmite 

 
“feliz o homem que aprecia esta Mensagem profética...” (AVVD-28 de dezembro 
de 1993) 
 
“dize... a todos que colaboram na difusão de A Verdadeira Vida em Deus 
que, cada vez que uma alma é trazida de volta a Mim através de Minhas 
Mensagens, gritos de alegria ressoam em todo o Céu;” (AVVD-01 de fevereiro de 
1994) 
 
“sê delicada ao transmitir Minha Mensagem... quanto mais avançares, 
mais deves humilhar-te;” (AVVD-19 de junho de 1994) 

 
“sou glorificado, cada vez que pronuncias Meu Nome com amor;” (AVVD-

24 de junho de 1994) 
 
“Minha Mensagem salva e o tempo é curto;” (AVVD-04 de julho de 1994) 
 
“apressa-te e devora agora Minhas Mensagens; tira delas as riquezas de 
Meu Sagrado Coração, então põe à luz essas riquezas;” (AVVD-04 de julho de 

1994) 
 
“tira de Minhas Mensagens toda a luz que é necessária para iluminar os 
corações de Minhas almas sacerdotais e os corações dos leigos;” (AVVD-04 

de julho de 1994) 
 
“usa Minhas Mensagens, pois dentro delas serás capaz de adquirir 
suficiente conhecimento para compreenderes Meus desejos;” (AVVD-04 de 

julho de 1994) 
 
“o humilde, o miserável e o inocente já Me ouviram e são os consoladores 
do Consolador;” (AVVD-22 de julho de 1994) 
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“pensa em Deus, para falar de Deus e desejar1 Deus, então eles 
perceberão que Deus é Vida, Alegria e Paz Celestial; olha, aproximam-se 
os dias em que essa graça especial que o Senhor está oferecendo ao 
mundo chegará ao seu fim;” (AVVD-18 de agosto de 1994) 
[1] Isto é: seguir e viver o maior Mandamento de Deus. 

 
“desejo lembrar-vos, a ambos, do quão importante é manter-se no Meu 
passo,8 a urgência de Minha Mensagem;” (AVVD-18 de fevereiro de 1995) 
[8] O passo de Jesus é muito rápido... 

 
“confrontais a aurora de grandes acontecimentos por vir; ponde vosso 
coração para trabalhar; então sede amáveis uns com os outros; a tibieza 
em vosso trabalho Me desagrada;” (AVVD-18 de fevereiro de 1995) 
 
“lembra a todos que trabalham para A Verdadeira Vida em Deus de que 
Eu os escolhi, contudo, se algum deles falhar, sou livre para substituí-
los;” (AVVD-02 de março de 1995) 
 
“cada palavra que pronuncias sobre Mim, Me glorifica;” (AVVD-12 de maio de 

1995) 
 
“cada vez que uma alma desperta e encontra Deus, todo o Céu se alegra 
e celebra...” [São Miguel] (AVVD-12 de maio de 1995) 
 
“esta Mensagem nada acrescenta de novo às Escrituras; tudo o que disse 
nesta Mensagem está escrito nas Escrituras; mas não compreendeste 
ainda plenamente o que está escrito;” (AVVD-10 de dezembro de 1995) 
 
“Minha Mensagem foi revelada aos Meus santos e a todos os que têm 
um coração de criança; a Sabedoria foge dos sábios e dos eruditos...” 
(AVVD-10 de dezembro de 1995) 
 
“tu consegues ver o que Eu vejo todos os dias? ... Eu perco milhares de 
vidas;4 há milhares que estão famintos e sedentos de consolação, 
esperança e amor; há milhares que estão nus e necessitando de Minhas 
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Palavras;” (AVVD-18 de março de 1996) 
[4] Jesus chorava muito e estava em agonia. 

 
“faze de Minhas Mensagens a delícia de tua vida;” (AVVD-08 de julho de 1996) 
 
“ninguém, depois de ti, receberá uma continuação das Mensagens de A 
Verdadeira Vida em Deus; as  Mensagens desta Obra terminarão contigo, 
quando Eu te elevar a Mim; qualquer um, portanto, que afirme ser 
herdeiro desta Obra, acrescentando-Lhe qualquer coisa, fica sabendo que 
não vem de Mim;” (AVVD-12 de julho de 1996) 
 
“portanto proclama Minha Mensagem com fé e coragem;” (AVVD-22 de outubro 

de 1996) 
 
“quero nutrir todos vós com Minha Palavra;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“Meu Coração está inflamado de amor por toda a humanidade, e quanto 
mais eles avançarem lendo-Me, mais graças santificantes Eu derramarei 
sobre eles, para os atrair mais profundamente às chamas de Meu 
Coração;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“não deixes5 que este mundo reduza Meu lírio ao silêncio, não deixes que 
suas conspirações o afetem ou  toquem sua alma, mas que Meus salmos 
continuem a ser para ele e para todos que os ouvem um canto nupcial, 
a fim de que conheçam o Verdadeiro Deus Trino, que é Pai de Todos;” 
(AVVD-28 de janeiro de 1997) 
[5] Jesus, numa Voz firme mas baixa, soando como um comandante, pronunciou as palavras que se 
seguem; parecia que Ele falava para Si Próprio; como se diz: pensando alto. 

 
“deixa que até mesmo as montanhas e as colinas se inclinem muito ao 
ouvir Meu Cântico de paz, dado ao Meu povo;” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
 
“e se alguém perguntar: quem compôs este cântico? responde-lhe 
dizendo: foi Aquele que vive nas alturas da Glória; foi Aquele, Aquele 
Mesmo que em Sua Santidade trina soprou vida em vós; foi Aquele que 
disse à Samaritana: a Água que eu der, tornar-se-á uma fonte de água 
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jorrando para a vida eterna; foi Aquele que disse às imensas quantidades 
de ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra da Palavra, enchei-vos de 
Meu Sopro e levantai! dize-lhes, Minha irmã e Minha bem-amada: o 
Autor e Compositor deste cântico é Aquele em Quem viverás por toda a 
eternidade, se O seguires;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“nem mesmo os solenes festivais em Minha Honra chegam perto o 
bastante e ultrapassam esses momentos preciosos em que estou contigo 
e quando te abres para Mim como um livro, a fim de que Eu escreva em 
ti Meu Hino de Amor;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“faze ressoar Minha Voz até os confins desta Terra; que todos ouçam e 
aprendam que Eu sou um Deus de ternura e de misericórdia;” (AVVD-05 de 

junho de 1997) 
 
“Meu Cântico de Amor é Meu dom para vós, a fim de dar-vos uma 
compreensão maior e atrair-vos a Mim para que Me conheçais como 
vosso Pai;” (AVVD-05 de junho de 1997) 
 
“um ensinamento dado pela Sabedoria aos pequeninos, mas escondido 
aos sábios e aos entendidos;” (AVVD-13 de agosto de 1997) 
 
“e se Eu te pedi para divulgares por escrito Meu cântico nupcial,2 foi por 
causa do amor ciumento que tenho por toda alma e porque desejo que 
Meus bem-amados tenham suficiente alimento enquanto atravessam este 
deserto...” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
[2] A Verdadeira Vida em Deus. 

 
“...a Ternura Infinita te foi mostrada para que outros aprendam de ti e 
obtenham a mesma quantidade que obtiveste;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
 
“Eu quero, Minha ...para esta geração e para as gerações futuras, deixar 
uma lembrança duradoura de Minha Misericórdia;” (AVVD-17 de dezembro de 

1997) 
 



414 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“a Sabedoria te educou e a muitos outros através desta Obra Divina, 
levando todos a uma estrada maravilhosa; esta Obra é a prova de Meu 
Amor super abundante;” (AVVD-17 de dezembro de 1997) 
 
“confiei-te a mais nobre de Minhas Obras de vossos tempos;” (AVVD-25 de 

fevereiro de 1998) 
 
“não te escrevi, Minha pomba, milhares de páginas de amor, conselho e 
conhecimento, para seres capaz de expor a Verdade a esta geração 
empobrecida?” (AVVD-22 de junho de 1998) 
 
“esse hino vos foi cantado pelo Próprio Hino,1 para permitir a todos vós 
saborear, enquanto ainda na Terra, Minha suprema doçura, eternamente 
unida a vós;” (AVVD-22 de junho de 1998) 
[1] As palavras de Deus são como um hino e Deus é ouvido como um hino. 

 
“concedo a todos os que foram chamados a ler Meu Hino de Amor com 
um coração contrito, graças santificantes;” (AVVD-29 de agosto de 1998) 
 
“...que os tesouros que te confiei sejam a salvação de muitas almas;” 
(AVVD-15 de outubro de 1998) 
 
“se3 isso não fosse genuíno, teria tua alma, assim como as dos outros, 
sido atraída para Me louvar e ansiar por uma longa contemplação de 
Minha Divindade, falando graciosamente em Minha Perpétua Presença?” 
(AVVD-15 de outubro de 1998) 
[3] Esta revelação 

 
“sou o Autor desta revelação...” (AVVD-05 de novembro de 1998) 
 
“o esplendor de Minha Obra (pois trata-se de Minha Obra) é atrair todas 
as almas ao Meu Sagrado Coração; se não Me apressasse, suscitando 
discípulos com Meu Cetro, a figueira não floresceria, não haveria 
quaisquer frutos na vinha, e Minhas ovelhas continuariam a dispersar-se 
até que não restasse nenhuma no redil;” (AVVD-02 de fevereiro de 1999) 
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“a Bondade e a Misericórdia não suportariam ver tantas almas dirigindo-
se para os fogos eternos;” (AVVD-02 de fevereiro de 1999) 
 
“a fim de elucidar certos dizeres Meus e fazer progredir tua alma nas 
profundezas da Sabedoria e do conhecimento de Mim Mesmo, parece 
que Me repito algumas vezes, mas essa é a forma de edificar tua alma, 
fazendo-a progredir suavemente na santidade;” (AVVD-21 de junho de 1999) 
 
“nunca te canses de estudar as páginas de todos os cadernos que Eu 
enchi, pois elas transbordam de conhecimento e da doçura de Meu 
Coração, desvendando Minha Beleza e aumentando-A em tua alma...” 
(AVVD-21 de junho de 1999) 
 
“todas essas Mensagens vêm do alto e são inspiradas por Mim; elas 
podem, com proveito, ser usadas como ensinamento e para o erro; elas 
podem ser usadas para guiar a Igreja à Unidade e guiar a vida das 
pessoas e ensiná-las a ser santas; elas te são dadas para uma melhor 
explicação1 da Revelação2 que vos foi dada; elas são uma fonte 
inesgotável de graças surpreendentes para todos vós a fim de vos 
renovar;” (AVVD-21 de junho de 1999) 
[1] Ouvi, ao mesmo tempo, compreensão.  
[2] A Santa Bíblia. 

 
“Minhas Palavras dadas a ti são uma lâmpada para iluminar um caminho 
através da escuridão;” (AVVD-06 de outubro de 1999) 
 
“Minhas Obras são sublimes e aqueles que reconheceram Minha Voz 
nestas Mensagens são abençoados;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“...sede felizes todos vós que ouvis a melodia de Minha Voz e saciai-vos 
de Mim, vosso Deus;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“não falo somente a ti e a esta geração, mas registro tudo isto para a 
próxima geração, de modo que uma raça por nascer possa louvar-Me, 
vosso Deus; ... o Céu jamais Se inclinou tão próximo da Terra como Se 
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inclina agora;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“se as pessoas, ...nova mente te perguntarem: o que diz Nosso Senhor 
nas Mensagens mais recentes? responde-lhes: o Senhor, meu Deus, não 
diz nada de novo, por isso continuai a vos manter firmes e inamovíveis 
em vossa fé; quanto aos que ainda estão adormecidos, nosso Salvador, 
Jesus Cristo, lhes diz: despertai de vosso estupor como deveis e deixai o 
pecado sozinho;” (AVVD-24 de abril de 2000) 
 
“se perguntais: o que Nosso Senhor diz na Mensagem mais recente? é 
porque ainda não estais enraizados Nele que vos criou e ainda não O 
compreendestes;” (AVVD-24 de abril de 2000) 
 
“para manter vossa alma viva, Eu incessantemente Me darei mais e mais 
a vós, manifestando-Me a vós com  poder e graça, enquanto vos estiver 
exprimindo Meu Coração e vos estiver mostrando coisas que nenhum 
olho jamais viu e nenhum ouvido jamais ouviu, coisas além do 
conhecimento do homem...” (AVVD-05 de agosto de 2000) 
 
“Minha Obra e Meu plano, que é o esplendor desses vossos tempos tão 
maus, é atrair todas almas ao Meu Sagrado Coração;” (AVVD-20 de janeiro de 

2001) 
 
“com Minhas Palavras Eu ressuscito os espiritualmente mortos, corrijo o 
apóstata, curo os doentes e liberto os cativos; Minha Boca é como uma 
espada afiada; Eu formo através de Minha Misericórdia, com Minha 
Palavra, profetas que afligirão aqueles que vivem nas trevas, mas 
consolarão Meu Povo;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“pela Minha Misericórdia Eu abro os olhos do cego, e os que deitam em 
camadas de poeira Eu os levanto para contemplar a Luz;” (AVVD-20 de janeiro 

de 2001) 
 
“agora Eu vos ensino, dando-vos instruções na forma da Santa Sabedoria; 
não é uma nova doutrina, mas a mesma da Esposa,3 na qual podeis 
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confiar; todos vós pertenceis à Minha Casa; pois comprei Minha Casa 
com Meu Próprio Sangue e derramei cada gota de Meu Sangue por 
todos... vós sois Minha Casa4...” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[3] A Igreja [4] Hb 3, 6. 

 
“Minha Palavra te é dada para revigorar tua mão a fim de que ela agarre 
a orla de Minha túnica e não a deixe escapar; que teus pés, de agora em 
diante, sigam o Caminho da Virtude, e inclinando um pouco mais teu 
ouvido, compreenderás a Santa Sabedoria e Suas expressões;” (AVVD-data 

desconhecida, 2001) 
 
“Meu tema de amor dá a todos vós oportunidades de governar Comigo, 
enquanto ainda estais na Terra;” (AVVD-05 de maio de 2001) 
 
“Minhas palavras pronunciadas são religião e virtude; com óleo da 
alegria, Eu unjo todos os que se aproximam de Mim, selando-os em suas 
frontes;” (AVVD-21 de maio de 2001) 
 
“Eu sou o autor desta grande obra;” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 
 
“os mais pobres exultarão com Minhas palavras, e os humildes serão 
elevados;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 

“benditos os que têm um coração de criança e não duvidam de 
qualquer destas Mensagens que vêm da Sabedoria, nem jamais 
duvidarão; eles se abriram para a graça e obtiveram Minha Luz 
dentro deles; Aquele que Se revela à humanidade de maneira 
tão inefável é nada menos que teu Criador, que através de Suas 
Palavras trouxe muitos de volta à verdadeira vida Comigo;” (AVVD-

13 de setembro de 2002) 
 
“...benditos os que acreditam em Meu Apelo Misericordioso, eles 
ganharão Minha amizade e Minha intimidade;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
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“aquele que Me abriu seu coração, voluntariamente, permitindo-Me 
invadi-lo, ceifou a colheita da vida; as Escrituras, então, tornaram-se para 
ele uma Ode revelada e divina, uma Palavra viva, uma visão de Deus, 
uma veste divina para tua alma; portanto, sua iluminação de Minha 
Presença nele estabelece Meu Reino em seu coração; qualquer mistério 
escondido será revelado e as Escrituras se tornarão um cântico sonoro e 
audível aos vossos ouvidos;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“dize à tua geração que Deus está aqui, com todos vós...” (AVVD-30 de 

setembro de 2002) 
 
“Eu visito a Terra, de vez em quando, para irrigar este deserto e fazer rios 
que transbordem de água lustrosa para produzir grãos; 2” (AVVD-06 de janeiro 

de 2003) 
[2] Grão espiritual refere-se a maná espiritual. 

 
“Minha Ode, agora, é para levar-te ao arrependimento e a reconhecer-
Me; embora sejas carne e osso e substância terrena, Eu te dotei com Meu 
Espírito e te criei à Minha Imagem;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“vinde ouvir esta Ode, que vem dos reservatórios do Céu...” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 
 
“Eu desço à Terra, como disse, como um Esposo nestes dias de escuridão 
e tristeza, de aflição e angústia, de opressão e grandes perturbações, em 
que os demônios são deixados soltos para ir em todas as direções e 
enganar não somente os miseráveis e os impuros de coração mas 
também a elite;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu tenho grandes coisas para contar à Minha criação, coisas que a 
embelezarão;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“o Pai e Eu e o Espírito Santo, todos três, descemos como três 
testemunhas a fim de soletrar novamente Nossa Palavra e reeducar-vos 
para viver uma verdadeira vida em Nós; como o Pai te explicou, teu 
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coração foi criado por Nosso Sublime Amor para Nos devolver este Amor; 
teu coração, desde o início, é apenas preenchido com Nossa Presença; 
ele é criado de uma forma tão inefável, que deve ser capaz de manter 
todo o Sublime Amor e a Doçura de Nossa Presença; mas se espinhos e 
silvas o trespassam, como uma cisterna perfurada, ele perderá seu 
conteúdo; os espinhos são as preocupações do mundo e o chamariz das 
riquezas, que podem perfurar o coração e secá-lo da Fonte que dá a Vida;” 
(AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“por que converso convosco, em vossos tempos? Por que Me dirijo a Vós 
em poesia e religião? por que desci às obscuras regiões para estar no 
meio de vós? por que derramo a radiância de Minha inacessível Luz em 
todos vós? por que visito os cemitérios e abro os túmulos em busca dos 
mortos? por que vos chamo a uma Divina união e a um matrimônio 
espiritual? ... Eu venho para salvar o pecador; e como disse antes; “aos 
homens isso é impossível; mas a Deus tudo é possível;1” (AVVD-03 de fevereiro 

de 2003) 
[1] Mt 19, 26 

 
“Eu sou infinitamente rico em Graça e é pela Graça que podeis ser salvos; 
Eu não desejo a morte do pecador; Eu sou a Ressurreição e desejo que 
todos vós vivais em Minha Luz; por essa razão, Eu desço à Terra através 
destas Odes e por outros meios também, para ressuscitar-vos, a vós que 
vos permitistes cair da Graça ao túmulo, e agora vos encontrais em 
decomposição aos milhões, devido ao pecado...” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“por Minha imensa compaixão, Eu disse diante da Corte celeste: “não 
quero, interminavelmente e para  sempre, coberto de luto, ver a morte do 
pecador, mas que ele volte para Mim e viva;” do Alto, Eu vi um 
cemitério maciço e o mau cheiro dos corpos em putrefação espalhava-se 
por todo o cosmos...” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“o mundo, decadente, está coberto pelas trevas, engolido pela escuridão; 
devo, então, continuamente ver Meus filhos e herdeiros escravizados e 
morrendo? por quanto tempo devo ver Minha própria casa despedaçada 
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e dilacerada? é tempo, sim, com efeito, de separar o joio do trigo; Eu fiz 
um juramento então e disse: “Eu lhes darei, pelo poder de Meu Espírito 
Santo, a Graça de tornar forte o eu interior de todo aquele que responda 
ao Meu benevolente Chamado, para que possam viver em Mim e Eu 
possa viver neles pela fé; então, plantados no amor e edificados no amor, 
eles serão elevados, a fim de obter a plenitude absoluta de Mim;”” (AVVD-

03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu disse, por Minha infinita Misericórdia: “Eu derramarei luz nesta 
criação irracional para iluminar suas mentes e renová-las através de uma 
revolução espiritual; Eu Próprio os conduzirei para essa renovação do eu 
e de sua mente, conduzindo cada um deles na bondade e na santidade 
da verdade; Meu desejo de salvar cada um arde em Meu Coração; irei 
visitar os Meus filhos pródigos e chamá-los de volta para Mim, 
lembrando-lhes deste oceano de Bondade, lembrando-lhes de pôr sua 
confiança em Mim; com grande ternura, Eu os ensinarei a praticar o bem 
e a jamais ceder ao mal; depois, com doçura, Eu os reeducarei, 
soletrando-lhes de novo Minha Palavra com seu vocabulário,2 para atingi-
los com mais segurança; em outras palavras, a Divina Sabedoria Se 
adaptará às suas necessidades para fazer-Me compreendido por sua alma 
tão empobrecida, dando-lhes o Conhecimento da salvação, através do 
perdão de seus pecados; e tal como o Sol nascente, Eu iluminarei seus 
corações;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[2] Eu ouvi simultaneamente: “termos”. 

 
“sim, estas nobres Odes serão cantadas a esta geração e às outras que a 
seguirem; Meu Coração cantando-As agita-se de emoção, pois estou 
doente de amor por vós...”” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

76.  MENSAGENS – FALSAS 

“jamais acredites em mensagem alguma que te traga inquietação...” (AVVD-

10 de outubro de 1986) 
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“qualquer mensagem que condene Minhas Mensagens1 anteriores 
provém do Maligno;” (AVVD-10 de outubro de 1986) 
[1]  Primeiras edições antes da abordagem da Cruz. 

 
“...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...” (AVVD-10 de outubro de 1986) 
 
“lembra-te de que não deves acreditar em mensagem alguma que deixe 
teu coração preocupado; Eu sou a Paz e, em paz, deves sentir-te;” (AVVD-

10 de outubro de 1986) 
 
“qualquer mensagem com censuras ou palavras ásperas não vem de 
Mim; Eu sou amor, amor, amor; Meu Coração é um abismo de amor;” 
(AVVD-01 de fevereiro de 1987) 
 
 

77.  MISÉRIA 

“dá-Me agora tua fraqueza e Minha Força a dissolverá;” (AVVD-18 de fevereiro 

de 1987) 
 
“és miserável, mas amo-te mesmo assim; dá-Me toda tua miséria e 
Minha Misericórdia a consumirá; sente-te amada por Mim;” (AVVD-01 de 

março de 1987) 
 
“és um grãozinho de poeira que, se em ti Eu soprar, desaparecerás; sei 
como és frágil, pois nada mais és que uma sombra passageira na Terra; 
no entanto, em tua nulidade e miséria, Meus olhos jamais te deixarão; 
olho  tuas fraquezas com Amor e Compaixão;” (AVVD-04 de março de 1987) 
 
“escolhi-te porque és fraca, e tua fraqueza Me encanta;” (AVVD-19 de março 

de 1987) 
 
“tua fraqueza é o que mais Me atrai, tua inefável fraqueza! tua miséria 
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vai além das palavras; oh! vem a Mim, aqui dentro de Meu Coração; 
deixa tua alma inteiramente aniquilada em Mim; sê Meu céu, amo-te;” 
(AVVD-22 de março de 1987) 
 
“a miséria Me atrai porque posso oferecer-te Minha Misericórdia;” (AVVD-

30 de março de 1987) 
 
“apresenta tuas fraquezas e tuas misérias para que Eu possa aniquilá-las 
em Minha Força e em Minha Misericórdia;” (AVVD-27 de abril de 1987) 
 
“vem, és fraca mas Eu te fortalecerei; desejo-te forte para Minha 
Mensagem;1” (AVVD-29 de maio de 1987) 
[1] O apostolado, propriamente dito, ainda não começou. 

 
“sois todos miseráveis, sois todos pecadores, sois todos frágeis, mas sois 
todos Minha descendência;” (AVVD-25 de março de 1991) 

 

78.  MISERICÓRDIA 

“ainda hoje, venho a vós como o mais Misericordioso Amigo, mas 
amanhã descerei a vós como Juiz severo;” (AVVD-08 de março de 1989) 
 
“agora estou no Tempo da Misericórdia, não percebeste como Meu 
Espírito de Graça Se derrama sobre vós? é agora que tendes de vos 
arrepender, é agora que deveis mudar vossas vidas; rezai sem cessar; 
rezai com amor; não persistais na rebelião, pois a terrível Hora da Justiça, 
em breve, estará convosco; preparai-vos para Me defrontardes como 
Juiz;” (AVVD-17 de julho de 1989) 
 
“vossa era Me provoca incessantemente e, no entanto, por grande 
compaixão, deixei Meu Espírito de Graça  recordar-vos Meus preceitos; 
hoje, Minha Misericórdia estende-se de um extremo a outro da Terra; 
escutai Minha voz de hoje, aceitai Minha Misericórdia de hoje;” (AVVD-17 

de julho de 1989) 
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“Minha Misericórdia é Grande e Minha Ternura dominou Minha ira;” 
(AVVD-05 de setembro de 1989) 
 
“hoje, Eu Me inclino do Céu até vós, por Amor e Misericórdia; mas, ao 
mesmo tempo, Minha Alma está dolorosa e numa tristeza absoluta por 
encontrar Meus cordeiros e Minhas ovelhas, alguns deles dispersos, 
outros perdidos e outros devorados por lobos escondidos sob pele de 
cordeiro;” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“- ah! criação! a Misericórdia agora desce antes do Julgamento: acolhe 
Minha Misericórdia agora e Meu Espírito repousará em ti;” (AVVD-28 de 

setembro de 1990) 
 
“estes são os Tempos da Graça e Misericórdia; estes são os Tempos em 
que Meu Santo Espírito é derramado sobre vós; estes são os Tempos em 
que Meu Espírito Santo vos tirará de vossa grande apostasia, para vos 
desposar; ... Eu desenrolarei vosso sudário de morte para vestir-vos com 
os trajes de vossas núpcias;” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“Eu sou livre para levantar-te, geração, e em ti derramar bálsamo 
medicinal das Riquezas de Meu Sagrado Coração, quando desejo e em 
quem desejo;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“pretendo salvar-te, geração, envolvendo-te com Meu Amor e Misericórdia 
para cobrir tua nudez; envio-te, prodigamente, Meu Espírito Santo, para 
que teu espírito, repleto de Meu Espírito clame a Mim: Abba!” (AVVD-06 de 

junho de 1991) 
 
“Eu, o Senhor, não privarei ninguém de Minha Misericórdia ou de Minhas 
Graças;” (AVVD-08 de julho de 1991) 
 
“grita! grita às nações sem medo; arrependei-vos! pois o Tempo da 
Misericórdia quase acabou;” (AVVD-04 de agosto de 1991) 
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“agora, tenho pouco tempo; estes Tempos de Misericórdia e Graça estão 
quase no fim;” (AVVD-06 de agosto de 1991) 
 
“mostrarei Minha Infinita Misericórdia a toda a humanidade, antes de 
enviar Meus quatro anjos aos quatro cantos da Terra,2 cuja missão é 
devastar a terra e o mar;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
[2] Ap 7, 1 

 
“ordenei a esses anjos que esperem, antes de causar qualquer dano à 
terra, ao mar ou às árvores, até que Eu tenha assinalado, com Meu Selo, 
a fronte daqueles que se submeteram à Minha Lei; àqueles que se 
beneficiaram com Minhas Graças e Minha Misericórdia...” (AVVD-20 de julho 

de 1992) 
 
“dize-lhes que a piedade e a cólera vêm do Senhor, que é potente no 
perdão e derrama a cólera; tão grande como Minha misericórdia é Meu 
castigo;” (AVVD-19 de fevereiro de 1993) 
 
“Meu Plano tem um tempo determinado; Meus Apelos Misericordiosos 
têm também um tempo determinado; uma vez acabado esse tempo de 
Misericórdia, Eu mostrarei a todos, bons e maus, que Meu castigo é tão 
grande quanto Minha Misericórdia, e Minha ira é tão potente quanto Meu 
perdão;” (AVVD-19 de fevereiro de 1993) 
 
“manifesto-Me como nunca antes, a fim de trazer todos, de muito longe, 
de volta a Mim e para seguir Meus Mandamentos; a qualquer momento, 
essa pequena chama bruxuleante no interior desta geração morrerá, se 
Eu não intervier;” (AVVD-22 de fevereiro de 1993) 
 
“Eu disse na Assembleia de Meus Santos:6 não privarei ninguém de 
Minha Luz;” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
[6] No Céu Jesus reuniu Seus santos para lhes externar Sua decisão. 

 
“ninguém deverá permanecer prisioneiro da escuridão; ...enviarei ao caos 
em que viveis, o Vaso7 que Me trouxe na carne para trazer de novo Minha 
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Palavra, a fim de que Eu venha a eles como uma gota de orvalho da 
manhã neste seu deserto; enviarei Minha Mãe para lhes ensinar pouco a 
pouco Meus caminhos e corrigir aqueles que Me ofendem; porque, Eu 
Próprio descerei também neste deserto para vivificar os mortos; a 
Instrução e a Sabedoria lhes serão dadas livremente; ... e um tempo de 
Misericórdia lhes será concedido a todos;” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 

 
“quando este tempo de Misericórdia terminar, os mortos não voltarão à 
vida;7” [Maria] (AVVD-09 de abril de 1996) 
 
“o Amor Me compele a demonstrar uma Misericórdia ilimitada para com 
tua aridez, geração, levando-Me a inclinar-Me a ti e cobrir-te com Meu 
precioso Sangue, para esconder tua imperfeição;” (AVVD-25 de abril de 1999) 
 
“em vossos dias, quando o mal e a maldade são diariamente inalados por 
esta geração, Meu grande Amor obriga-Me a inclinar-Me de Meu Trono e 
abrir as reservas de graças no Céu para as derramar imerecidamente 
sobre esta geração e salvá-la; podeis chamá-lo de um período de graças 
ilimitadas; Eu sou Aquele que vos envia tão generosamente o Espírito 
Santo, e não o faço por vossos méritos, mas o faço pela inefável 
condescendência de Meu Amor; continuarei a inundar-te em teu caos, 
geração, de graças imerecidas, mergulhando-te para elevar todos vós a 
tal nobreza, para que ao chegar o momento de vos apresentardes ao Pai, 
vossa alma pareça de ouro reluzente, pois vos terei revestido de Mim 
Próprio;” (AVVD-24 de abril de 2000) 
 
“Minha Misericórdia é oferecida a todos os que recorrem ao Esposo; 
Minha Justiça, hoje, permite à Minha Misericórdia aproximar-se dos 
mortos,2 cujo mau cheiro atingiu Minhas narinas, para os ressuscitar; isso 
é feito pela Divina Misericórdia;” (AVVD-06 de junho de 2000) 
[2] Espiritualmente mortos 

 
“agora Eu expresso Meu Coração uma vez mais;2 oh! geração! se apenas 
percebesses a graça de vosso tempo, a graça de Minha Misericórdia!” 
(AVVD-31 de dezembro de 2000) 



426 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

[2] Nosso Senhor, aqui, lembrou-me daquele dia em que entrou em Jerusalém e chorou sobre a cidade, 
dizendo: “Ah! Se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz! Agora, porém, isso está 
escondido a teus olhos!” Lc 19, 41-42. 

 
“pela Minha Misericórdia Eu abro os olhos do cego, e os que deitam em 
camadas de poeira Eu os levanto para contemplar a Luz;” (AVVD-20 de janeiro 

de 2001) 
 
“nestes dias de graça Minha Misericórdia é um dos maiores tesouros que 
Meu Coração guardou para os vossos tempos; não que Eu tenha jamais 
deixado de derramar Minha Misericórdia sobre vós, mas, em vossos 
tempos que são tão maus, Eu mostro mais compaixão que nunca pelos 
que estão curvados pela poeira e seus corpos esmagados ao chão pelo 
pecado;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“hoje Eu vos elevo pela graça; pela Minha Misericórdia, derramo em vós 
Minhas graças para fazer-vos compreender quem é Aquele que vos traz 
liberdade, e quem é o Doador da Vida, a fim de que possais ver que ricas 
glórias vos esperam;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“vossa época tem mais mortos que vivos, pelos seus pecados, sua 
impiedade e sua indiferença para Comigo;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“por isso devo, para sempre, ver Minhas criaturas em obras de rebelião 
dirigindo-se para a morte? não agiria com Misericórdia?” (AVVD-20 de janeiro 

de 2001) 
 
“pretendo salvar e ninguém pode Me impedir;” (AVVD-data desconhecida de 2001) 
 
“vossos tempos são tempos de Misericórdia, eis porque, envio Minha 
Palavra à Terra, uma luz de revelação para dar vista ao cego;” (AVVD-data 

desconhecida de 2001) 
 
“convoquei um período de graça; neste tempo de graça, pretendi mostrar 
a Santidade de Meu Nome, a fim de que todo aquele que profanou a si 
mesmo tivesse a oportunidade de um retorno; venho, neste tempo de 
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graça, encorajar todos vós a viver santamente e a seguir Meus Preceitos; 
Meu Nome alcançou muitas terras e ilhas distantes; como Eu te havia 
predito, percorri a Terra com Meu Apelo, a fim de que cada ouvido Me 
ouça e tenha a oportunidade de Me descobrir; ao coração impenetrável 
dei graças especiais para abri-lo com Meus raios de divina Luz, e, como 
um facho de luz, brilhei naqueles corações;” (AVVD-21 de maio de 2001) 
 
“contudo, nestes tempos de Graça, venho com Misericórdia e dirijo-Me a 
vós com poesia;” (AVVD-21 de maio de 2001) 
 
“se apenas percebêsseis o que vos ofereço, não ficaríeis aí, mas abriríeis 
a porta de vosso coração e Me acolheríeis; Eu vos cubro, a todos, com 
milagres para enfeitar vossa alma e serdes aptos ao Meu Reino;” (AVVD-21 

de maio de 2001) 
 
“que vosso coração exulte e vossa alma seja renovada pois, nestes 
tempos, Eu derramo Minhas graças na humanidade, como nunca antes 
na história;” (AVVD-03 de agosto de 2001) 
 
“tenho derramado, como nunca na história, o poder de Meu Espírito 
Santo; Eu exponho conhecimento diante de vós para atingir até mesmo 
os ignorantes;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“a Misericórdia e a ira pertencem igualmente ao Senhor, está escrito e, 
de acordo com Meu julgamento, permito à Minha Misericórdia que se 
desenvolva livremente;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“tenho perfumado o cosmos inteiro ungindo toda Minha criação; tenho 
permitido a todos os que desejaram Me conhecer, aproximar-se de Mim 
e inalar de Minha Boca as graças de que necessitam para manter sua 
alma tranquila e seu coração enxertado em Mim e em Minha Lei...” (AVVD-

07 de agosto de 2002) 
 
“quem poderia dar a qualquer alma tal tranquilidade e liberdade, senão 
o Meu Espírito Santo?” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
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“tenho ensinado a todos, lembrando-vos o que sempre disse: Eu não sou 
apenas o Mestre Soberano de tua alma, mas também teu Amigo, dando-
te acesso às Minhas Cortes para entrar e sair, para expressar e dar-Me 
tua opinião, até mesmo para governar Comigo;” (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“Minha compaixão por vós era tão grande que compeliu Minha 
Misericórdia a ser benevolente convosco para salvar-vos através da água 
purificadora do renascimento e renovando-vos pelo Espírito Santo;” (AVVD-

08 de setembro de 2002) 
 
“Eu coloquei um tesouro3 diante de ti, geração, mas tua alma continua 
sem enxergá-lo;” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
[3] Refere-se a ricas instruções. 

 
“estou escondendo-vos Meu tesouro?” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
 
“Eu sou o próprio Tesouro? ninguém jamais vos disse que Eu sou vosso 
Esposo Celeste? Eu sou a fulgurante água purificadora da Fonte doadora 
da Vida, cujas águas purificam, renovam e insuflam a Vida em vós; 
Eu sou a Ressurreição; não mais hesiteis, mas abri vossos olhos e correi 
para Mim; deixai de estar distantes;” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
 
“Eu te prometo, Paraskevi, que, mesmo os mais remotos exilados, de 
terras distantes, Eu trarei para encher   Minha Igreja; mesmo aqueles que 
não têm identidade, em algum canto escondido, Eu os encontrarei e os 
atrairei todos onde o Espirito Santo habita, pois eles também são Meus 
filhos;” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
 
“ninguém ficará para trás; esses prodígios ultrapassam o ouro e a prata, 
porque são os sinais de Minha Presença no meio de Vós;” (AVVD-08 de 

setembro de 2002) 
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79.  MISTÉRIOS 

“nem todos os mistérios ainda foram revelados;” (AVVD-11 de fevereiro de 1987) 
 
“tenho tantos mistérios escondidos de vós! os poucos que vos revelei são 
vistos1 com olhar humano, portanto sem compreendê-los; serão 
colocados de lado ou lhes darão uma explicação errada;” (AVVD-09 de julho de 

1987) 
[1] Compreendido. 

 
“são muitos os Meus mistérios e a maioria deles está escondida de vós; 
... cada profecia anunciada será cumprida e cada palavra escrita nas 
Escrituras será realizada;” (AVVD-25 de janeiro de 1988) 
 
“como podem eles acreditar que são capazes de revelar-Me, seu Deus? 
Eles tentam descrever racionalmente Meus Mistérios; esses, filha, são os 
“corvos” sobre os quais te falei na parábola sobre o Semeador e os 
Corvos;4 esses corvos, tendo perdido sua fé, esforçam-se para criar suas 
próprias teorias para combinar com sua inteligência humana, tentando 
agradar a mídia; mas, em verdade, é por causa de sua própria perda de 
fé em Mim; Meus Mistérios devem permanecer inalterados, deixados em 
sua pureza; esses “corvos” propagaram ERROS em Minha Igreja, 
corrompendo a Verdade e Minha Palavra, essa rica colheita de Minha 
parábola; Minha Palavra e Meus Mistérios deveriam permanecer 
irrevogáveis; Minha Igreja encontra-se hoje na escuridão e na confusão; 
essa é a heresia que penetrou em Meu Santuário, induzindo em erros 
muitos de Meus padres;” (AVVD-06 de junho de 1988) 
[4] Ver 16 de maio de 1988. 

 

80.  MORADA DE DEUS 

“gostaria imensamente de mostrar-te mais de Minha Glória; filha, sabes 
como o Céu foi criado? ...sim, Eu medi toda largura, profundidade e 
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altura, e todas as dimensões são perfeitas; cada ser vivo vem de Mim e é 
verdadeiramente Meu; toda Vida vem de Mim, Meu Sopro é Vida; queres 
aprender mais sobre Minhas Obras Divinas?” (AVVD-26 de março de 1987) 
 
“então, vamos dar um passeio por Minha Glória;” (AVVD-26 de março de 1987) 
 

“o que vês? Uma espécie de “Sol”.” (AVVD-26 de março de 1987) 
 
“sim, é Minha Santa Morada; entremos nessa Luz, estás pronta? tira teus 
sapatos pois estás adentrando um chão sagrado;” (AVVD-26 de março de 1987) 
 
“viste Meu Santuário Sagrado onde entramos e permiti que teus olhos 
vissem como é guardado por Meus Serafins; hoje, Eu te mostrarei o que 
tenho no interior de Meu Santuário Sagrado; consegues ver este forte Raio 
lançado sobre Minhas Sagradas Escrituras?” (AVVD-27 de abril de 1987) 
 
“lembras-te da visão do “Sol”?” (AVVD-25 de janeiro de 1988) 
 
“essa esfera de Luz é a mesma conhecida entre vós como o “Milagre do 
Sol”; essa esfera que Eu te deixei ver é a mesma de Fátima; deixei-te 
penetrar Nela e permiti que entrasses Nela; ...se eles soubessem o 
privilégio que te concedi! pequena, ainda não o percebes, pois mantenho 
teus olhos velados;” (AVVD-25 de janeiro de 1988) 

 

81.  MUNDO 

“o mundo está sonolento e corre graves riscos, uma vez que desconhece 
o que está para lhe acontecer; seu pecado e sua apostasia lhes trarão a 
morte;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“hoje, fiz grandes coisas para vos salvar;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
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“Eu sou um Pai aflito por um luto prematuro, pois vejo o quanto o mundo 
está mais disposto a matar do que a amar;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“diariamente, irrompem maciças iniciações com assassinato de crianças; 
para todos os lugares onde Meus Olhos Se voltam, vejo traição, 
assassinatos, corrupção, adultério, fraude, desordem no matrimônio, 
pessoas que zombam da religião, profanação das almas, perjúrio, 
pecados contra toda a natureza; como posso ficar calado? eis por que a 
Justiça atingirá tudo isso;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“eis-Me aqui falando abertamente como um Pai, ansioso mas ofendido e 
aflito; dos Céus, Minha Voz geme, ouvi-Me; existirá, entre vós, algum 
homem justo?...” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“por quanto tempo ainda serei ofendido por não Me escutares; e por 
quanto tempo ainda, geração, devo gritar em teu ouvido, “arrepende-te” 
e não Me ouvirás? mas vê, Eu desperto os mortos, essas pessoas inúteis 
cujo comportamento era assustador e longe da santidade;” (AVVD-16 de junho 

de 1992) 
 
“o mundo será preenchido com Meu Conhecimento e Minha Glória, pois, 
assim como as águas do mar aumentam de volume, Meu Espírito, tal 
como uma maré, também virá e ninguém será capaz de impedir o Meu 
Espírito de fluir;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“ninguém pode dizer que não os avisei, ninguém pode dizer que não fui 
paciente; a Terra, em breve, estremecerá e com um estrondo, o céu 
desaparecerá deixando todos em total escuridão; com grande 
violência, os elementos da terra, as montanhas e as ilhas pegarão fogo e 
se consumirão, geração; está em tua boca, o poder de gritar para Mim e 
de te arrependeres; mas preferes ficar sem casa e vagar no pecado; 
preferes viver nos desertos;” (AVVD-09 de setembro de 1992) 
 
“Meus Olhos Se enchem de Lágrimas, diariamente, pelos crimes deste 
mundo... Meus Olhos estão cansados de procurar almas generosas; Meu 
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Coração está inquieto, e todo Meu Ser estremece de dor, a ponto  
de evitar olhar os pecados desta geração, com receio de que Meu Cálice 
transborde;” (AVVD-14 de setembro de 1992) 
 
“quando o enxofre e as chamas devoradoras acontecerem, - e eles agora 
estão muito próximos de vós - eles aprenderão que Eu lhes tinha enviado 
um profeta;” (AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
“... olha para Mim... Meu palato está mais seco que pergaminho e o Pai 
não suportará, por mais tempo, esta visão; o mundo O ofende e a todo 
Seu Reino; o mundo tornou-se tão malvado, que Meu Braço não pode 
mais impedir Seu Braço de abater-Se sobre vós;5...” (AVVD-06 de janeiro de 

1993) 
[5] De repente, Nosso Senhor parou e olhou para mim, como se Se tivesse lembrado de algo e, 
então, falou. 

 

82.  NOME DE JESUS 

“quando precisares de Mim, em tempos de perigo, lembra-te de chamar 
Meu Nome e correrei em teu auxílio; agarra-te a Mim, bem-amada, pois 
Eu sou teu Deus que te protege; respondo a todos os que Me invocam;” 
(AVVD-08 de julho de 1989) 
 
“que alegria e que felicidade recebo, toda vez que ouço Meu Nome 
exaltado!” (AVVD-20 de abril de 1992) 
 
“que Meu Santo Nome esteja sempre em teus lábios e em teu coração;” 
(AVVD-07 de setembro de 1992) 
 
“dize-lhes também que o Pai e Eu Nos alegramos com eles todas as vezes 
que eles invocam Nosso Nome com amor;” (AVVD-08 de novembro de 1996) 
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83.  NOTIFICAÇÃO 

“quando uma inesperada e mortal chicotada desce sobre ti, ...oferece-a a 
Mim; Eu farei bom uso dela;” (AVVD-09 de janeiro de 1991) 
 
“Minhas Mensagens seguirão seu curso sem ti, mas tu serás sacudida; 
permitirei que as mãos sujas de teus perseguidores te atinjam e 
abertamente te maltratem; permitirei que te contradigam e, como corvos 
devastando a colheita, eles te atacarão; a seus olhos, tu parecerás como 
uma perdedora, pois as feridas que te infligirão serão impressionantes; 
essas feridas, Minha filha, te serão dadas de dentro de Minha Casa, e 
pelos Meus; elas te serão dadas pelos descendentes de Caim; permitirei 
que atinjam uma criança inocente, mas sua alegria se transformará em 
luto; sim, tu parecerás uma perdedora, ...mas também Eu não pareci um 
perdedor? pareci ter falhado em Minha Missão; pareci, aos olhos do 
mundo, como o maior dos perdedores;” (AVVD-18 de janeiro de 1991) 
 
“tu és um sinal que lhes dou para suscitar perguntas que serão 
controversas; não tenho intenção de desanimar-te, ...mesmo quando 
alguns deles tentam impedir Minhas Mensagens de se espalhar ainda 
mais no meio do povo, sê firme, ...sê firme como uma rocha;” (AVVD-18 de 

janeiro de 1991) 
 
“serás dilacerada, mas Eu, o Senhor, estarei a teu lado, e tua força será 
Minha Força...” (AVVD-18 de janeiro de 1991) 
 
“quanto mais os homens abusarem de ti e tentarem apagar Minha Voz, 
tanto mais Eu serei ouvido;” (AVVD-06 de fevereiro de 1991) 
 
“mesmo que sejas arremessada pelo sopro de Meus inimigos, não te 
deixarei sem defesa; virei sempre em teu auxílio, Minha filha; se eles te 
desafiarem3, não respondas, Eu responderei em teu lugar;” (AVVD-25 de março 

de 1991) 
[3] De leigos a padres e bispos (Igreja Católica). Alguns dizem que eu deveria provar minha 
autenticidade tornando-me uma católica romana 
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“os malvados esperam destruir-te, Minha filha, tu a quem escolhi, 
tratando-te como a escória da Terra, mas jurei manter-te de pé; Eu te 
manterei para os Meus propósitos...” (AVVD-20 de abril de 1992) 
 
“disse-te, ...que teus perseguidores terão permissão de infringir-te 
impressionantes feridas, mas elas são para Minha Glória e para tua 
purificação;” (AVVD-20 de abril de 1992) 
 
“deste-me uma gota ou duas de tua vida, e Eu, quantas te dei? Eu te dei 
para beber das Fontes Eternas de Meu Peito, nunca falhei contigo; numa 
batalha árdua, venci teu coração, insignificante criaturinha, e te fiz 
Minha; tratei-te suave e delicadamente, mais do que a qualquer outro, 
apesar de tua infantil insolência; Eu, teu Criador, fiquei encantado com 
tua inefável fraqueza e miséria, e tu, Minha criatura, ficaste admirada 
pela Minha Beleza perfeita e Minha Luz deslumbrante; és barro e, com o 
mesmo barro, modelei e dei forma a outros também; soprei Vida em ti e 
fiz, de cada um de vós, um retrato de Minha Imagem;” (AVVD-20 de abril de 

1992) 
 
“não tens de provar tua inocência,2” (AVVD-20 de abril de 1992) 
[2] Meus acusadores decidiram, entre si, julgar-me e condenar-me como não sendo de Deus. Eles se 
deram, até mesmo, ao trabalho de escrever um livro contra mim. (Cinco pessoas.) 

 
“disse-te que o Pai traçou para ti uma estrada semelhante à Minha; 
...foste vendida por um dos Meus; preciosa, teu próprio povo traiu o 
sangue inocente... foste entregue por um dos teus1 aos romanos... guarda 
Meu silêncio,2 tens testemunhas suficientes que poderão defender-te; os 
fiéis permanecerão fiéis;” (AVVD-17 de outubro de 1995) 
[1] Cristo fez-me compreender quem.  
[2] Eu não me deveria defender. 

 
“neste ínterim, enquanto teus opressores se alegrarem, Meu sétimo Anjo 
esvaziará Sua taça no ar, incendiando toda a atmosfera em fogo...3” (AVVD-

25 de outubro de 1995) 
[3] Um lembrete da Mensagem de Akita, no Japão 
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“tu Me prometerás, se Me amas, que os perdoarás; pode parecer ilógico 
para muitos, mas tu és Minha seguidora, não és? ... copia então teu 
Mestre; pois no fim Eu triunfarei...” (AVVD-25 de outubro de 1995) 
 
“Meus filhos não fazem a reparação que Eu gostaria que fizessem, por 
isso Meus Olhos caíram em ti, sabendo que não recusarás as súplicas de 
teu Salvador e que te permitirás ser esmagada por aqueles que gritam por 
justiça e paz e, no entanto, fazem o oposto; que o mundo inteiro agora 
se alegre e acredite que conquistaram um doloroso flagelo, que eles 
acreditem que te silenciaram;” (AVVD-10 de novembro de 1995) 
 
“uma multidão se levantará para te derrubar, assim como uma multidão 
se levantou para Me derrubar e Me crucificar; muitas falsas testemunhas 
aparecerão no último minuto, testemunhando falsamente contra ti, assim 
como muitas se levantaram e testemunharam falsamente contra teu 
Salvador;” (AVVD-10 de novembro de 1995) 
 
“o que fizeram Comigo, eles farão contigo, na medida em que tua alma 
pode suportar; a zombaria continuará alardeando, alto e baixo, que és 
um falso profeta; enquanto Meus guardas caçoavam de Mim, batendo-
Me, tapando Meu Olhos enquanto Me golpeavam e perguntando-Me: 
faze-te de profeta! quem te bateu? tu parecerás como uma perdedora 
perante os olhos do mundo, assim como Eu, teu Senhor, parecia na 
Cruz;” (AVVD-10 de novembro de 1995) 
 
“Minha escolhida foi atacada, de dentro de Minha Casa...” (AVVD-15 de 

novembro de 1995) 
 
“não te defendas! Que aqueles que te ouviram, testemunhem agora e 
declarem abertamente a verdade; mas o demônio silenciará alguns deles, 
enviando-lhes um espírito mudo; eles esconderão a lâmpada que lhes 
dei, e se esconderão na escuridão para não serem vistos, chamando a 
essa escuridão: prudência;” (AVVD-15 de novembro de 1995) 
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“não sejas tentada a produzir tua própria defesa; tuas testemunhas te 
defenderão;” (AVVD-13 de dezembro de 1995) 
 
“quanto às muralhas que eles estão construindo para te emparedar Meu 
Espírito as destruirá com Seu Sopro;” (AVVD-13 de dezembro de 1995) 
 
“hoje eles dizem: ah!... agora nós a engolimos; o que eles não conhecem 
e não observam é Minha Sabedoria;” (AVVD-13 de dezembro de 1995) 
 
“nestes dias revelei à Minha Igreja, através de ti, os planos do Maligno; 
por isso, inflamado de raiva, Satanás, que é o príncipe deste mundo, está 
a caminho de dominar todas Minhas Obras; ele foi um assassino desde 
o início, e seu alvo são especialmente Minhas almas sacerdotais;” (AVVD-

13 de dezembro de 1995) 
 
“Eu sou teu Mestre e, desde que as autoridades perseguiram teu Mestre, 
Eu lhes permito te perseguirem também; mas, “lo tedhal”;1 Eu estou 
contigo;” (AVVD-13 de dezembro de 1995) 
[1] Não tenhas medo, em aramaico. 

 
“agrada-Me quando teus perseguidores te impõem impressionantes 
feridas com suas perseguições e  insultos; alguns de teus amigos sentem-
se envergonhados com tua presença, por causa da notificação; enquanto 
eles chamam isso de cautela... essa injustiça Me agrada, pois santifica 
tua alma;” (AVVD-27 de setembro de 1996) 
 
“portanto, por Minha causa, aceita as provações, aceita também o 
açoite;” (AVVD-27 de setembro de 1996) 
 
“nunca levantes tua cabeça e ajas com insolência; mantém tua cabeça 
baixa, para que o mundo continue a ver Minha Cabeça;” (AVVD-27 de setembro 

de 1996) 
 
“Eu não estava errado humilhando-te, pois ao fazê-lo Eu te elevei a Mim;” 
(AVVD-27 de setembro de 1996) 
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“eis por que busco continuamente qualquer oportunidade para que tua 
sociedade te ridicularize... Meu Coração abriu-Se, ainda mais agora, para 
ti, a fim de que te insinues em Suas profundezas...” (AVVD-27 de setembro de 

1996) 
 
“sofrimento em Meu caminho significa aproximar-te de Mim, aproximar-
te de Meus traços, aproximar-te de Meus interesses;” (AVVD-27 de setembro de 

1996) 
 
“os sofrimentos que Me encantam, trazem-te zelo, fidelidade e ardor em 
trabalhar por Mim;” (AVVD-27 de setembro de 1996) 
 
“és, de longe, Minha mais atormentada mensageira de vossos tempos, é 
porque vens de Mim, e a Palavra que te é dada é verdadeira; Minhas 
Palavras evidenciam que os caminhos desta geração são maus e ligados 
ao mundo de baixo... tuas provações são Minha Glória...” (AVVD-29 de 

dezembro de 1996) 
 
“...não tenhas medo, pois um coração fundado na oração, no amor e na 
humildade não vacilará no momento crítico da tentação, mas expulsará 
os demônios;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 
“...não te desanimes com o que te aconteceu, Eu permiti que esse peso 
te oprimisse, para Minha maior glória;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 
“disse-te uma vez que até mesmo teus amigos mais próximos não te 
compreenderiam e te causariam impressionantes feridas, e que, ao 
fazerem isso, tu te tornarias a vítima de seu pensamento, mas que eles 
também se tornariam vítimas de seu próprio erro;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
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84.  NOVO CÉU, NOVA TERRA 

 
“Eu vos preparo um Novo Céu e uma Nova Terra para viverdes, uma Terra 
repleta de frutos vindos da Árvore da Vida; Seus frutos terão os nomes de 
Paz, Santidade e Amor, uma vez que Sua Raiz4 é Amor; então, estareis 
diante de Mim, Vosso Deus, cheios de Meu Santo Espírito como no 
primeiro Pentecostes; Meu Espírito vos encherá com Amor... Eu 
embelezarei Meu Jardim; irrigarei Meus canteiros de flor; Meu Orvalho de 
Retidão descerá sobre vós, bem-amados, e Minha Luz fortificará vossos 
galhos, fazendo brilhar a disciplina;” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
[4] O Leão da Tribo de Judá, a Raiz de Davi. Ap 5,5. Essa compreensão foi-me dada mais tarde, em 
1º de setembro de 1988. 

 
“Eu vos preparo um Novo Céu e uma Nova Terra, e o Amor voltará e 
viverá como amor no meio dos que de vós restarem; e todos esses 
cadáveres que encontrardes em cada esquina, Eu os ressuscitarei;” (AVVD-

29 de agosto de 1989) 
 
“Eu, o Senhor, vos prometi Novos Céus e uma Nova Terra e, ...Eu estou 
em plena preparação deles; mas nesses dias, as pessoas são 
egocêntricas, descrentes, sem coração, preferem seu próprio prazer a 
Deus, mas os dias estão voando e, em breve, toda essa maldade chegará 
ao seu fim, lançada fora e purificada por Meu Fogo de Amor;” (AVVD-06 de 

setembro de 1989) 
 
“logo vereis Meus Novos Céus e vivereis em uma Nova Terra, pois Minha 
promessa, em breve, será cumprida e uma renovação de Minha Igreja 
está a caminho; já viveis o início das dores de seu nascimento, portanto 
coragem, Meus bem-amados, deveis ser portadores de Meu Nome, pois 
sois Minha descendência; não desespereis, Minha Palavra está sendo 
cumprida; disse que Eu-estarei-convosco e viverei no meio de vós; 
comereis diretamente de Mim e Eu vos oferecerei água da Fonte da Vida, 
de graça, para qualquer um de vós que tenha sede;” (AVVD-06 de setembro de 

1989) 
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“por isso, quando virdes o céu dissolver-se em chamas e os elementos se 
derreterem no calor, sabei que este é o sinal do início de Minha Promessa; 
e dos Novos Céus e da Nova Terra: a Renovação de Minha Igreja, o 
Renascimento de Minha Igreja, o Reviver de vossos corações;” (AVVD-19 de 

dezembro de 1990) 
 
“...os Novos Céus e a Nova Terra estão agora às vossas portas; no 
entanto, muitos de vós não compreendestes e considerais tudo isso como 
tolice; essas pessoas, sem espiritualidade, preferem tomar todos os Meus 
Sinais de um modo superficial e desprezam Minhas Mensagens 
Celestiais; mas as Escrituras estão se cumprindo, pois, com efeito, elas 
anunciaram que, nos últimos dias, virão pessoas que escarnecerão de 
Minha Promessa;” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“...os Novos Céus e a Nova Terra existirão, quando Eu estabelecer Meu 
Trono em vós...” (AVVD-03 de abril de 1995) 
 
“os Novos Céus? eles também estarão dentro de vós, quando Meu Espírito 
Santo vos governar em santidade; Meu Espírito Santo, consorte de Meu 
Trono, brilhará em vossa escuridão como um esplêndido sol no Céu, 
porque a Palavra vos será dada para expressardes pensamentos e 
discursos como Eu desejo que penseis e faleis; tudo expresso será de 
acordo com Nossa semelhança, porque o Espírito de vosso Pai falará em 
vós; e vosso Novo Universo marchará com Meu Espírito Santo a fim de 
conquistar o resto das estrelas4 para Minha Glória e aqueles que não 
observaram Minha Lei e que estavam completamente dispersos como 
uma sombra passageira na escuridão, sem jamais terem conhecido a 
esperança e a santidade que reservei para os vossos tempos;” (AVVD-03 de 

abril de 1995) 
[4] Simbólico para ‘pessoas’. 

 
“os Novos Céus, Altar, existirão quando Meu Espírito Santo for derramado 
do alto em todos vós, do mais alto Céu; sim, Eu vos enviarei Meu Espírito 
para fazer um céu de vossa alma, a fim de que neste Novo Céu, Eu seja 
glorificado três vezes; e como os caminhos daqueles que receberam Meu 
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Espírito Santo serão endireitados, assim também suas trevas e sua 
escuridão serão iluminadas e restauradas em estrelas resplandecentes, 
iluminando suas trevas para sempre;” (AVVD-03 de abril de 1995) 
 
“em breve esta terra e céu desaparecerão, porque a radiante glória de 
Meu Trono brilhará em todos vós;” (AVVD-03 de abril de 1995) 

 

85.  NÚPCIAS DO ESPÍRITO SANTO 

“não impeçais aqueles que vem como crianças a Mim, vivendo uma vida 
de devoção ao Meu Espírito Santo;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“feliz o homem que Eu convido para as Núpcias de Meu Espírito Santo, 
ele será saciado com Meu Alimento Celestial e, embora suas faltas o 
dominem, Meu Espírito Santo as apagará em Seu repouso nele;” (AVVD-06 

de maio de 1991) 
 
“o Espírito da Verdade descerá do Céu, em Sua mais radiante Glória, e 
fará Sua Morada em vós; Meu Espírito Santo vos desposará para que vos 
torneis Sua esposa,13 embelezando-vos com Sua Santidade; e, de 
repente, as coisas Celestes ficarão visíveis em vossos corações, e Meu 
Reino ainda invisível ao coração se tornará visível e claro como cristal em 
toda sua Glória;” (AVVD-02 de junho de 1991) 
[13] Ap 21, 2,9. 

 

86.  OBEDIÊNCIA 

“sê obediente a Mim e agrada-Me, a obediência torna o demônio 
impotente e faz com que ele fuja;” (AVVD-29 de novembro de 1987) 
 
“sê obediente permitindo-Me fazer uso de ti como desejo; confia em Mim, 
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estás nas Mãos do Pai;” (AVVD-21 de junho de 1988) 
 
“a obediência repercute em Meu Sagrado Coração, pois essa é a Arma 
para lutar contra o maligno;” (AVVD-04 de agosto de 1988) 

[referente ao dia em que Vassula colocou na faixa do Santo Padre a Mensagem de Jesus para o Papa] 

 
“tu Me obedeceste – que isso seja um exemplo de obediência para os 
outros; não importa o quão difícil a situação te possa parecer, confia em 
Mim e obedece-Me; Eu sempre te ajudarei quando vejo que Me obedeces 
e fazes Minha Vontade - não procures compreender por que pedi para 
fazeres isso por Mim;” (AVVD-04 de agosto de 1988) 
 
“a obediência a Mim, teu Deus, vem antes da obediência aos homens; 
medita nessas palavras;” (AVVD-04 de dezembro de 1989) 
 
“sê obediente aos desejos do Amor, para que todos vejam que és Minha 
discípula;” (AVVD-17 de abril de 1992) 
 
“...por isso deixa que tua obediência ao Pai não tenha limites; ... aceita 
tudo o que Deus te dá;” (AVVD-18 de agosto de 1994) 
 
“não ouviste que a obediência a Deus vem antes da obediência aos 
homens?” (AVVD-29 de dezembro de 1996) 

 

87.  ORAÇÃO 

“...palavras vazias significam que o  pedido é sem sentido;” (AVVD-30 de 

setembro de 1986) 
 
“Eu, Deus, sinto; Eu sinto tudo; devo receber de teu pedido, amor do 
fundo de tua alma, necessitando-Me, amando-Me, exprimindo cada 
palavra que dizes; Eu, Deus, existo e sinto; qualquer pedido feito apenas 
com os lábios pode ficar sepultado;” (AVVD-30 de setembro de 1986) 
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“invoca-Me em tuas orações, reza mais;” (AVVD-23 de janeiro de 1987) 
 
“Eu, Yahweh, digo-vos isto, Meu modo de pensar não é o vosso e Meus 
caminhos não são os vossos;1” (AVVD-04 de março de 1987) 
 
“acredita no que pedes;” (AVVD-29 de maio de 1987) 
 
“pede em Meu Nome e receberás, mas precisas ter fé naquilo que pedes, 
trabalha dessa forma, reza e pede, reza em Meu Nome; trabalha em Meu 
Nome, pede em Meu Nome, revive Meu Nome, sê Meu reflexo, 
sincroniza-te Comigo, levanta tua cabeça em Minha direção, acredita no 
que pedes;” (AVVD-03 de junho de 1987) 
 
“saiba-se que Eu Me delicio ouvindo as palavras: “permiti-Me, Pai” e “se 
for de Vossa Vontade”; essas palavras ditas nas orações encantam-Me; 
pedi e recebereis, mas sempre vos lembrando dessas palavras;” (AVVD-03 

de novembro de 1987) 
 
“acreditai no que pedis, tende confiança e crede em Mim, não sejais 
como Pedro que perdeu sua confiança enquanto caminhava na água; 
tende fé em Mim! sede confiantes! Acreditai!” (AVVD-21 de novembro de 1987) 
 
“pecadores e cegos, não descanseis; vigiai, não adormeçais, pois o tempo 
está próximo; crescei em Meu Espírito, aproximai-vos com confiança e 
abri vossos corações para receber-Me; muitos de vós rezais; mas vossas 
orações não Me alcançam; aprendei como rezar, deixai-Me sentir-Vos; 
muitas orações são derramadas na terra, jamais alcançando-Me;” (AVVD-

19 de fevereiro de 1988) 
 
“sim, refiro-Me às orações apenas com os lábios;” (AVVD-19 de fevereiro de 1988) 
 
“nunca deixes de rezar;” (AVVD-26 de março de 1989) 
 
“rezai com vosso coração; Eu preciso de amor; vinde adornar-Me com 
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orações de vossas orações que brotam de vosso coração...” (AVVD-29 de março 

de 1989) 
 
“filhas e filhos Meus, vamos rezar juntos o Pai-Nosso?” (AVVD-05 de abril de 

1989) 
 
“antes disso, recolhei-vos, rezai pausadamente e com vosso coração, 
deixai essa oração alcançar o Pai, meditai no que estais dizendo; rezai, 
Eu estou escutando... e Meu Reino virá, e Minha Vontade será feita na 
Terra como no Céu;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“que vossas orações subam ao Céu como incenso, glorificando-Me e 
louvando-Me;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“...pedi-Me com amor e recebereis, invocai-Me com amor e Eu vos 
ouvirei;” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“de que Me servem suas orações proferidas somente com os lábios? 
preciso de amor e de adoração;” (AVVD-16 de maio de 1989) 
 
“reza frequentemente para Mim, mesmo que por um instante;” (AVVD-07 de 

julho de 1989) 
 
“jamais deixes de rezar, jamais deixes de olhar para Mim, tem-Me sempre 
Presente em tua mente, pois Eu sou Santo, Santo, Santo;” (AVVD-15 de julho 

de 1989) 
 
“não Me sufoqueis, permiti a Meu Espírito soprar em vós, elevai vossos 
olhos aos Céus e rezai em silêncio, como Eu tenho rezado para o Meu 
Pai; rezai com vosso coração... e Ele vos ouvirá; rezai com amor... e Ele 
não vos rejeitará; rezai com Fé... e Ele não recusará vossa súplica; tudo 
o que fizerdes, fazei-o com amor pelo Amor, e Eu não ficarei calado, 
impassível ou insensível à vossa súplica, pois sou cheio de Misericórdia 
e de Ternura;” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
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“pede sempre com teu coração e receberás; as orações vindas de teu 
coração são como doce melodia em Meus Ouvidos;” (AVVD-17 de outubro de 

1989) 
 

“jamais exijas, pede; compreende Minha Infinita Misericórdia e Amor, 
dize então estas palavras: “meu Salvador, aumentai meu amor, aumentai 
minha fé, aumentai minha esperança, que tudo isso seja feito conforme 
Vossa Divina Vontade; amém;”” (AVVD-17 de outubro de 1989) 
 
“diminui tua pressa e medita em cada palavra da oração;” (AVVD-14 de 

novembro de 1989) 
 
“reza da forma que te ensinei, com teu coração; é essencial rezar e pedir 
Meus favores, essa é Minha Lei; entra, a cada minuto, em Meu Sagrado 
Coração, anseio por consolar-te, anseio por repousar-te...” (AVVD-16 de 

novembro de 1989) 
 
“invocai-Me em vossas aflições e Eu correrei para vós;” (AVVD-22 de janeiro de 

1990) 
 
“bem-amados, a vós a quem Minha Alma ama, em verdade vos digo que 
desejo orações vindas do coração;” (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“chama-Me e Eu te responderei, busca-Me fervorosamente e Me 
encontrarás;” (AVVD-10 de março de 1990) 
 
“falai Comigo com vosso coração e Eu não ficarei indiferente;” (AVVD-12 de 

abril de 1990) 
 
“lembrai-vos de que, se não recebeis o que pedis é porque não rezais 
com suficiente convicção e nem com vosso coração;” (AVVD-30 de abril de 1990) 
 
“vossas orações são como música aos Meus Ouvidos;” (AVVD-12 de maio de 

1990) 
 
“buscai-Me com vosso coração e não com vossa mente;” (AVVD-12 de maio de 

1990) 
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“mesmo se fordes incapazes de rezar corretamente, Meu Espírito rezará 
por vós;” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“no minuto em que abris vossa boca para invocar-Me, venho voando até 
vós e ponho Meu Ouvido em vossos lábios... e toda palavra que 
pronunciais consola Meu Coração e Me alegra;” (AVVD-12 de maio de 1990) 

 

“voltai para Mim com todo vosso coração e que vossas orações Me 
alcancem, porque nem todo aquele que  Me diz: “Senhor! Senhor! entrará 
no Reino dos Céus, mas sim aquele que pratica a vontade de Meu Pai 
que está nos céus;”1” (AVVD-12 de maio de 1990) 
[1] Mt 7, 21 
 

“rezai com amor e as portas de Meu Reino se abrirão para vos receber;” 
(AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“rezai mais com vosso coração, Meus filhos, e vos senti confiantes de que 
Meu Ouvido está perto de vossos lábios;” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 

“antes de repousares, reza a Salve Rainha; estou escutando; alegra Meu 
Coração e o Coração de tua Mãe também...” (AVVD-22 de maio de 1990) 
 
“reza mais; esse é Meu conselho; estou em constante espera de tuas 
orações;” (AVVD-agosto de 1990) 
 
“prolonga tuas orações a Mim, isso agrada ao Meu Coração; dize: “Jesus, 
Vós que Me salvastes, bendito sejais; Jesus, Vós que me alimentastes; 
bendito sejais; Jesus, eu Vos amo, ensinai-me a amar-Vos mais; amém”.” 
(AVVD-agosto de 1990) 
 
“acaricia-Me com palavras simples, mas vindas de teu coração;” (AVVD-24 

de setembro de 1990) 
 
“Eu te amo, repete isto depois de Mim: Jesus, nem a morte, nem a vida, 
nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem 
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os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura 
poderá nos separar;1 eu Vos prometo permanecer fiel; este é meu solene 
voto; ajudai-me a manter este voto para todo o sempre;” amém;” (AVVD-28 

de setembro de 1990) 
[1] Rm 8, 38-39. 

 
“alma, reza, isso significa, fala Comigo!” (AVVD-28 de setembro de 1990) 
 
“vinde perto de Mim, rezando com vosso coração;” (AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“a porta do Céu são vossas orações a Mim; quero orações de vosso 
coração; portanto, Eu vos digo: rezai, rezai, rezai; lembrai-vos de que o 
Coração de Vossa Mãe e o Meu estão unidos no Amor;” (AVVD-11 de agosto de 

1991) 
 
“reza todo o tempo, pedindo-Me por todas as coisas de que necessitas;” 
(AVVD-17 de abril de 1992) 
 
“reza a fim de que possas proclamar Minha Mensagem tão claramente 
como deves;” (AVVD-09 de agosto de 1992) 
 
“rezai em vossas tribulações; todos os santos estão convosco;” (AVVD-09 de 

agosto de 1992) 
 
“rezai para que vossas cadeias que ainda vos ligam ao mundo possam 
ser desligadas por Mim;” (AVVD-20 de agosto de 1992) 
 
“rezai e jejuai para que o Maligno se afaste; rezai mais; permanecei em 
Mim; como criancinhas, dependei de Mim; rezai, rezai com vosso 
coração;” (AVVD-22 de agosto de 1992) 
 
“reza com alegria e Eu te cortejarei; louva-Me e Eu te envolverei com 
Minha Luz imperecível; bendize-Me e satisfaze Meu Coração e Eu Próprio 
virei a ti e te carregarei através de Minha soleira para dentro de Minha 
Casa; sim, como o Esposo carrega sua esposa pela soleira, Eu também 
virei delicadamente, com grande ternura e amor, carregar-te para te 
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mostrar Meu Trono de Glória;” (AVVD-07 de setembro de 1992) 
 
“aprende que a oração, o amor e a humildade são as armas mais 
poderosas contra Satanás;” (AVVD-08 de outubro de 1992) 
 
“...a única arma para não perecer é a oração;” (AVVD-19 de março de 1993) 
“reza perto de Meu Coração e sussurra tuas orações para Mim;” (AVVD-19 

de março de 1993) 
 
“tuas orações são como mil pedras preciosas a Meus Olhos, uma doce 
melodia a Meus Ouvidos;” (AVVD-30 de maio de 1993) 
 
“coloquei Minha arma em ti, que é: ORAÇÃO;” (AVVD-10 de agosto de 1993) 
 
“reza e invoca-Me; reza e afasta o demônio;” (AVVD-10 de agosto de 1993) 
 
“dize a Meu povo que conversa vazia e verbosidade inútil em suas orações 
são fúteis para Mim, uma vez que não lhes deram significado... preferiria 
que se voltassem para Mim e dissessem algumas palavras de seu coração 
com amor, ao invés de vê-los jogar interminavelmente palavras ao vento!” 
(AVVD-21 de março de 1994) 
 
“tenho-vos pedido incenso, incenso de vosso coração, oh! se apenas 
soubésseis como são poderosas e quão esplendorosas vossas orações 
podem ser, se vierem de vosso coração! vossas orações podem destruir 
todo o império do mal neste mundo, podem desenraizar o mal e quebrar 
os dez chifres3 que agora devoram a Terra juntamente com Meus filhos;” 
(AVVD-13 de abril de 1994) 
[3] Dez blasfêmias contra os Dez Mandamentos 

 
“vossas orações podem vencer as forças do mal, embora essas forças 
sejam poderosas, vosso incenso4 pode purificar este mundo;” (AVVD-13 de 

abril de 1994) 
[4] Yahweh fala por metáforas. 

 
“pede a São Miguel Arcanjo que interceda por ti, pela Unidade e pela Paz 
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no mundo;” (AVVD-13 de abril de 1994) 
 
“tem como teu pão quotidiano, orações; que elas encham tua boca, gosto 
de ouvi-las; Eu sou o Pão de tua vida...” (AVVD-10 de julho de 1994) 
 
“aumenta tuas orações e oferece-as por Minhas intenções; Eu jamais 
esconderei Minha Face, de ti, jamais;5” (AVVD-06 de março de 1995) 
“rezai, rezai, rezai, mas fazei-o com amor; abri vossos corações e Eu os 
curarei; retribuí ao mal com amor...” (AVVD-30 de maio de 1995) 
 
“por isso defendei vosso território tendo a oração como vossa arma;” (AVVD-

31 de julho de 1995) 
 
“jamais abandones tuas orações; não deixes nunca de estar Comigo;1” 
(AVVD-01 de agosto de 1995) 
[1] Na oração estamos juntos com o Senhor 

 
“e enquanto trabalhas, podes continuar rezando!1” (AVVD-29 de setembro de 

1995) 
[1] Tive de preparar nosso jantar, por isso São Miguel disse para rezar enquanto trabalhava 

 
“reza, ... pois tuas orações Me deliciam;” (AVVD-10 de dezembro de 1995) 
 
“reza mais e pede mais de Mim; porque Me evitas? vem a Mim, ...e 
obterás;” (AVVD-20 de fevereiro de 1996) 
 
“...a oração é a tua arma...” (AVVD-17 de julho de 1996) 
 
“...Eu jamais privo Meus filhos de qualquer coisa que Me peçam...” (AVVD-

20 de setembro de 1996) 

 

88.  ORAÇÃO CONSTANTE 

“...quando teus lábios se abrirem para pronunciar qualquer palavra, que 
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eles pronunciem apenas palavras santas, que eles pronunciem orações; 
permanece em constante oração;” (AVVD-10 de maio de 1988) 
 
“que tuas atitudes, teus pensamentos, teus desejos, tuas meditações, 
tuas reflexões, teus trabalhos, tuas necessidades, tudo! que tudo seja uma 
oração: Minha Imagem;” (AVVD-10 de maio de 1988) 
 
“hoje, mais que nunca, o maligno e os demônios rondam cada canto 
desta Terra, procurando enganar todos vós, preparando armadilhas para 
todos cairdes; essa é a razão pela qual vos peço para rezardes sem cessar; 
não deixeis que Meu inimigo vos encontre adormecidos; vigiai nesses 
dias; não o deixeis encontrar em vós um canto vazio sequer, enchei-vos 
com Minha Palavra, com Meu Amor, com Minha Paz, com Minhas 
Virtudes; vinde frequentemente receber-Me na pequena Hóstia, na 
pureza, para não cairdes em tentação; rezai sem cessar;” (AVVD-05 de abril de 

1989) 
 
“em todas as ocasiões possíveis olhai para Mim e rezai, rezai para reparar 
e satisfazer a falta de orações desta Terra;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“que vossas orações sejam vossa armadura, protegendo-vos de todo mal 
que vos ronda...” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“reza sem cessar…” (AVVD-07 de julho de 1989) 
 
“resisti às táticas do demônio; permanecei alerta em vossas orações, 
permanecei em constante oração a Mim; rezai sem cessar, deixai-Me 
sentir que tendes um constante desejo de Mim: uma oração constante, 
uma oração que vem do vosso coração é O Desejo de Deus, Meus bem-
amados; se quiserdes crescer em Meu Amor, saí de vossa letargia e de 
vossas orações vazias; estar em constante oração é desejar-Me, vosso 
Senhor; tentai compreender Minha Mensagem;” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“viveis tempos difíceis nos quais Meu inimigo estendeu seu domínio como 
um véu; eis porque vim pedir-vos para redobrar vossas orações; orações 
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do coração que Me alcancem;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“reza para Mim sem cessar, estou sempre ansioso para ouvir tuas 
orações;” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
 
“...trata-Me como teu Santo Companheiro, conta-Me entre os teus, dize-
Me muitas vezes o quanto Me adoras, Eu sou um Deus Ciumento e quero 
orações incessantes...” (AVVD-08 de janeiro de 1990) 
 
“há tantas tentações no mundo, que as almas não podem permitir-se 
adormecer por um segundo; elas devem estar em constante oração e 
acordadas; essas tentações surgem quase do nada; as ciladas que 
Satanás prepara são tão astuciosamente camufladas que as almas caem 
instantaneamente dentro delas, completamente inconscientes até mesmo 
de terem caído! mas, se ao menos as almas Me escutassem, rezassem 
mais frequentemente e sentissem Minha Presença mais frequentemente, 
falando Comigo como seu companheiro, ou rezando para Mim como seu 
Pai, então elas teriam mais consciência dessas armadilhas; as orações 
incessantes mantêm o demônio longe e suas almas perto de Mim;” (AVVD-

19 de janeiro de 1990) 
 
“não permitas à serpente tentar-te; ela está rondando perto de ti e tenta 
desesperadamente fazer-te cair; fica sempre alerta; estou contigo e 
sustentarei tuas quedas; reza sem cessar para que o tentador não tenha 
oportunidade de aproximar-se de ti, essa é Minha recomendação;” (AVVD-

13 de abril de 1990) 
 
“reza, reza, reza e lembra-te sempre de Minha Presença;” (AVVD-13 de abril 

de 1990) 
 
“reza, ...sem cessar; muitos serão purificados pelas orações; muitos serão 
purificados pelos sacrifícios e jejuns;” (AVVD-05-29 de agosto de 1990) 
 
“não caias no sono, cuidado com os perigos que te rodeiam;” (AVVD-23 de 

novembro de 1990) 
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“um de seus atos mais ardilosos consiste em sugerir à alma adormecida 
toda a espécie de ideias que a conduzem à agitação e à total inquietação, 
tirando toda a paz daquela alma; eis porque deves permanecer vigilante, 
não deixes que ele te encontre dormindo;” (AVVD-13 de abril de 1991) 
 
“Minha vida, na Terra, foi uma oração incessante com o Pai, tanto em 
tempos favoráveis como nos tempos desfavoráveis;” (AVVD-20 de abril de 1991) 
 
“recebei vossa força na oração, uma constante oração a Mim;” (AVVD-06 de 

maio de 1991) 
 
“o Maligno não tem nenhum controle sobre aqueles que permanecem 
despertos e rezam sem cessar;” (AVVD-29 de julho de 1991) 
 
“Eu e vossa Santa Mãe vos dizemos: rezai, rezai, rezai e continuai a 
rezar;” (AVVD-10 de agosto de 1991) 
 
“Satanás vem quando dormirdes; portanto não lhe deis oportunidade; 
rezai, pois a oração é a vossa arma contra Satanás;” (AVVD-10 de agosto de 

1991) 
 
“permanece em constante oração a Mim e a cada rumo que tomes, tem-
Me em mente; Eu sou teu Deus;” (AVVD-19 de abril de 1992) 
 
“rezai sem cessar para santificardes vossa alma e a dos outros; rezai com 
vosso coração e fazei o demônio fugir;” (AVVD-07 de julho de 1992) 
 
“Satanás, em sua fúria, atirará uns contra os outros, se ele vos encontrar 
adormecidos;” (AVVD-08 de outubro de 1992) 
 
“cada minuto de tua vida! em cada minuto único de tua vida, estejas 
Comigo! na oração, no ditado, na meditação, recebendo-Me na Santa 
Eucaristia, nas horas de adoração, demonstra teu amor por Mim!” (AVVD-

19 de novembro de 1992) 
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“Eu sou um Deus Ciumento e quero orações, orações sem cessar;” (AVVD-

29 de novembro de 1992) 
 
“rezai sem cessar; vivei santamente;” (AVVD-03 de junho de 1994) 
 
“tem-Me em tua mente, em teu coração e em tua vista...” (AVVD-11 de junho 

de 1994) 
 
“reza, conversa Comigo e ama-Me;” (AVVD-25 de outubro de 1994) 
 
“tudo o que quero de ti é uma oração incessante;” (AVVD-26 de dezembro de 

1994) 
 
“tão pouco é necessário para fazer feliz vosso Salvador; até mesmo um 
simples olhar dirigido a Mim,6 alegra-Me;” (AVVD-23 de fevereiro de 1995) 
[6] Isso aconteceu quando, com amor, olhei Seu Retrato. 

 
“aprendei a ansiar pelo Pai e a desejá-Lo, para que vossa vida se 
transforme em uma incessante oração;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
 
“...que tua vida seja uma oração incessante a Mim...” (AVVD-26 de março de 

1996) 
 
“Minha intenção como Pai é embelezar Minha criação e renová-la, 
transformando vossas vidas em uma incessante oração;” (AVVD-13 de setembro 

de 2002) 

 

89.  PALAVRA DE DEUS 

 
“Minha Palavra é pura; Ela penetra e ilumina;” (AVVD-26 de março de 1987) 
 
“Minha Palavra é eterna;” (AVVD-26 de março de 1987) 
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“desejo que useis Minhas Vestes de Antigamente;” (AVVD-04 de maio de 1988) 
 
“Minhas Vestes são Simples;7” (AVVD-04 de maio de 1988) 
[7] Jesus estava falando por metáforas, mas eu compreendi. 

 
“Eu te esclarecerei e te direi o que significa usar Minhas Vestes de 
Antigamente;” (AVVD-04 de maio de 1988) 
 
“desejo que esses trechos de Timóteo sejam lidos em público, como um 
aviso: Timóteo 4, 1-16 e 6, 20-21 e Timóteo 2, 14-26; essas profecias 
foram especialmente proferidas para os vossos tempos;” (AVVD-02 de junho de 

1988) 
 
“quando digo que deverias usar Minhas Vestes de Antigamente com 
Pedro,2 foi para dizer-te que Meu Evangelho não é para ser modificado, 
mas deve ser pregado como Eu O preguei; acrescentei que Minhas Vestes 
são Simples; com isso quero dizer que deveríeis vos aproximar e 
compreender o Evangelho como uma criança, com fé-de-criança; 
...muitos padres não mais acreditam em Meus Mistérios, portanto eles 
não pregam o Evangelho como deveria ser pregado; eles estão 
interessados em agradar vossa era e adaptar-se à vossa cultura; esses 
padres usam “novas vestes”, diferentes da Minha; eles deveriam saber o 
quanto Me entristecem; Meu Evangelho deve ser pregado sem erros, e 
Meus Mistérios devem permanecer Mistérios;” (AVVD-08 de junho de 1988) 
[2] Profecia realizada em 24 de novembro de 2004. 

 
“voltai para Mim, olhai para Mim; instruí-vos lendo Minha Santa Palavra; 
o tempo que gastardes lendo-Me não será em vão; certamente podeis 
dedicar uma hora por dia ao vosso Salvador?” (AVVD-14 de julho de 1988) 
 
“- bem-aventurados os fiéis, que observam Meus Mandamentos e não 
tiram uma só vírgula do que foi escrito nas Escrituras; deles é o Reino do 
Céu;” (AVVD-14 de abril de 1991) 
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“as Escrituras nunca mentem; “foi dito que nos últimos dias2 as pessoas 
guardarão as aparências da religião, negando-lhe, entretanto, seu 
poder”;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
[2] 2Tim 3, 5. 

 
“Minha Palavra deveria ser tomada como vosso alimento diário, é vosso 
Pão Celeste, é vossa Vida;” (AVVD-02 de agosto de 1991) 
 
“não ouviste que a Palavra de Deus é algo vivo e ativo: Ela corta como 
uma espada de dois gumes, no entanto, mais finamente ela pode penetrar 
no lugar onde a alma está separada do espírito;2” (AVVD-21 de junho de 1999) 
[2] Hb 4, 12. 

 

90.  PAPA (João Paulo II) 

“com efeito, Eu ouvi seus gritos, seus gritos alcançaram o Céu, seus gritos 
ressoaram no universo inteiro, seus gritos alcançaram Meus Ouvidos!” 
(AVVD-30 de outubro de 1987) 
 
“Minhas Mensagens precisam ser-lhe entregues, cumprindo tudo que 
está escrito;” (AVVD-25 de novembro de 1987) 
 
“ah! Pedro!2” (AVVD-29 de março de 1988) 
[2] “Pedro” tinha gritado assim: Peeeedrooo, num longo grito. 

 
“venho a ti, porque sei que permaneceste fiel a Mim; oh!3” (AVVD-29 de março 

de 1988) 
[3] Esse foi mais um lamento de sofrimento 

 
“Pedro, olha para o Meu Coração... ouve Meus gritos, alma bem-amada; 
Eu, o Senhor, não encontro amor, nenhuma santidade naqueles Cains; 
eles são muitos, eles desolaram Minha Casa; de que se alimentarão 
Meus cordeiros, uma vez que suas mãos estão vazias? eles nada têm a 
oferecer, pois fizeram de Minha Fundação um deserto; reza, Pedro, Eu te 
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levantarei para que teus olhos vejam do alto essa aridez, e Eu te deixarei 
penetrar na Chaga de Meu Coração; deixarei que vejas a Lâmina da 
Lança, e teu coração gritará de dor quando a vires; Pedro, Eu te darei a 
força e a coragem que necessitares para que possas retirá-la;4” (AVVD-29 de 

março de 1988) 
[4] Jesus estava em grande agonia. Quando Ele disse: “Sê Meu reflexo” (algumas linhas atrás), levantei-
me pensando que a mensagem daquele dia estava terminada, mas, alguns minutos depois, senti este 
impulso especial de quando um chamado está para acontecer. Comecei a sentir em mim a agonia de 
Deus e o que sentia, eu sabia, vinha Dele, pois atravessou meu corpo, refletindo-se em mim. Ouvi Seu 
grito de agonia, por isso corri de volta, enxergando mal através das muitas lágrimas em meus olhos. 
Jesus estava sofrendo. Ele estava em dor. Machucava-O ter de dizer e escrever isso. 

 
“Pedro, Pedro, reúne todas as nações, trazei-as ao Meu Coração;” (AVVD-

05 de abril de 1988) 
 
 
“apascenta todas as Minhas ovelhas, Pedro; Eu te pergunto novamente, 
Pedro: tu Me amas mais do que estes? se Me amas, não deixes que os 
Cains te convençam, permanece firme; eles te pedirão por leis 
aparentemente justas, para tratar cada alma como lhes aprouver; quanto 
a essas leis vindas dos homens, não as deixes te persuadirem; lembra-te 
de como Eu, o Senhor, sou; Eu sou Manso e Humilde; sê Meu reflexo;” 
(AVVD-05 de abril de 1988) 
 
“Pedro-de-Meu-Coração, Pedro-de-Meus--Cordeiros; esse é o Santo 
Nome que lhe dei; “Pedro-de-Meus-Cordeiros”, mas os Cains 
destronaram-no, roubando-lhe a Coroa com a qual Eu o honrei; Eu, o 
Senhor, o amo, pois é o bem-amado de Minha Alma; Eu restituirei essa 
Coroa roubada; Eu derrotarei os falsos reinos que empalideceram Meu 
Corpo, reinos flutuantes, reinos sem raízes; reverterei esses falsos reinos 
e levantarei Minha Luz como um Farol, Meu Reino Verdadeiro, e a Pedro, 
devolverei inteiramente sua Cátedra, entronizando-o; colocarei em sua 
mão o cetro de ferro, com o qual lhe darei o poder de reinar como pastor; 
reunirei Meus cordeiros dispersos e, quando o fizer, envolverei esse Redil 
com Meus Braços; e ninguém! ninguém! nem mesmo o maligno será 
capaz de roubar um único cordeiro desse Redil; Eu  estenderei Meu 
Manto sobre eles e os abrigarei em Meu calor, protegendo-os; devolverei 
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a Pedro o que lhe dei quando estava na Terra e encarnado;” (AVVD-07 de 

maio de 1988) 
 
“Eu, o Senhor, a quem buscais, entrarei repentinamente em Meu Templo; 
estou à vossa porta, batendo, vós Me deixareis entrar? trago Comigo Meu 
Plano de Salvação; Meu Rolo foi escrito e está pronto para ser consumido; 
deve ser mencionado que transmiti Meu Plano de Salvação de Paz e Amor 
para honrar a Cátedra de Pedro, como ela deveria ter sido honrada; venho 
para devolver-lhe sua coroa de pastor;” (AVVD-07 de maio de 1988) 
 
“Pedro? Pedro-de-Meus-Cordeiros, Meu bem-amado pastor, sei como teu 
coração se dilacera e sangra em rios, por esta geração ingrata e infiel; sei 
como eles transformaram teus olhos em uma fonte de lágrimas; sei como 
muitos de teus irmãos voltaram suas costas a ti; esses são, Meu bem-
amado, os pastores que nada sabem, nada sentem, seguem seu próprio 
caminho, cada um atrás de seus próprios interesses, servindo à Loucura 
em vez da Sabedoria, à Luxúria em vez da Pobreza, à Desobediência em 
vez da Obediência;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“observo Meus servos fiéis,1 enquanto seus lábios murmuram 
intermináveis bênçãos para os seus  perseguidores; escuto sua voz 
enquanto ele é atingido pelas costas:2” (AVVD-04 de abril de 1997) 
[1] Refere-Se ao Papa.  [2] Isso mostra a forma da oração fervorosa e contemplativa do Santo Padre; 
essas palavras não são necessariamente as do Santo Padre. 

 

91.  PÁSCOA 

“revela a todos o tempo de Minha Paixão, revela-lhes a hora correta de 
Minha Crucifixão;” (AVVD-20 de fevereiro de 1988) 
 
“quando aprovarão, por votação unânime, um decreto para celebrarem 
todos, na mesma data, a festa da Páscoa?” (AVVD-21 de dezembro de 1992) 
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“compreendem eles que, por duas vezes,5 Meu Sangue é derramado 
como água?” (AVVD-21 de dezembro de 1992) 
[5] As duas Páscoas: a Católica Romana e a Ortodoxa 

 
“reza pela unificação das datas da Páscoa;” (AVVD-08 de abril de 1993) 
 
“a cada Tempo Pascal devo beber do cálice de vossa divisão, uma vez 
que este cálice Me é imposto;” (AVVD-31 de maio de 1994) 
 
“quanto mais demorarem para unificar as datas da Páscoa, mais severa 
será a sentença que esta geração receberá;” (AVVD-31 de maio de 1994) 
 
“ama-Me... deixa que teu coração seja Minha fragrância, fragrância que 
levará Minha Casa a ser uma,  fragrância que levará Meu rebento do Leste 
a gritar: o Amém quer que Sua Promessa seja cumprida, o Cristo 
Ressuscitado está às vossas portas com tristeza em Seus Olhos... pois 
duplicamos Sua agonia, Sua Cruz e Sua Crucifixão;” (AVVD-07 de dezembro de 

1994) 
 
“de fato, dupla é Minha tristeza; duplos são Meus gemidos; vai, agora, e 
alivia Minha dor, irmão, vai e glorifica-Me, unificando as datas da 
Páscoa;” (AVVD-07 de dezembro de 1994) 
 
“Meu Coração sofre continuamente ao observar aqueles que, em Minha 
Casa, não têm sinceridade e que não trabalham em Meu Espírito pela 
unificação das datas da Páscoa; …reza por eles, para que esse seu 
espírito de orgulho, que os mantém separados da Verdade, deixe-os, e 
recobrem seus sentidos;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“tenho-vos suplicado que unifiqueis as datas da Páscoa, mas vós não 
ouvis Meu Espírito; tendes abusado da paciência de Meu Pai;” (AVVD-27 de 

novembro de 1996) 
 
“novamente, desta vez, peço-vos que unifiqueis as datas da Páscoa para 
que Meu Espírito brilhe em vós com graça, e leve Minha Casa a ser una;” 
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(AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“ah! se apenas um desses homens que trabalham pela unidade, se 
apenas um deles não se entregasse a suas paixões, a seus medos e fosse 
adiante unificando as datas da Páscoa, Eu, Deus, o exaltaria;” (AVVD-27 de 

novembro de 1996) 
 
“mas o que vejo na Casa do Leste são temperamentos inflamados, 
obstinação e medos; irmãos, no entanto adversários;” (AVVD-27 de novembro 

de 1996) 
 
“Casa do Leste, fizestes bem em manter a Tradição que vos transmiti e 
tal como Minha Igreja primitiva A exerceu; no entanto não estais deixando 
Meu Espírito Santo vos nutrir o bastante para vossa salvação e a salvação 
daqueles que estão em desesperadora necessidade de salvação... vós 
atormentais Minhas primícias1 e Meus mensageiros, rejeitando-o  
juntamente com Meu Espírito Santo da graça que os trouxe de volta para 
o Seu caminho; e continuais a expulsá-los de Meus Santuários, assim 
como também Eu o fui, pelo sumo sacerdote de Meu tempo...” (AVVD-27 de 

novembro de 1996) 
[1] Os recém-convertidos de A Verdadeira Vida em Deus 

 
“nesse ínterim, Meu rebanho está disperso e a perda de almas aumenta 
diariamente;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“por isso Eu vos digo, vinde, sede ambiciosos pelos dons de Meu Espírito 
Santo e não deixeis Minha Casa estéril;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“e tu, Casa do Leste, percebestes pela Luz de Meu Espírito que um corpo 
precisa de seus dois pulmões para respirar livremente, e que Meu Corpo 
é imperfeito com um só pulmão;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“rezai para que Meu Espírito vivificador vos una; mas quanto tenho de 
sofrer antes!2” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
[2] Compreendi, ao mesmo tempo, o que nós temos de sofrer antes! O ‘nós’ referia-se ao Papa João 
Paulo II. 
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“por isso Eu te imploro, Casa do Oeste, para ires adiante desmascarar o 
Maligno, unificando as datas da Páscoa, como na Igreja primitiva;” (AVVD-

27 de novembro de 1996) 

 

92.  PECADO 

“os pecados criam obstáculos, os pecados...” (AVVD-06 de junho de 1987) 
 
“grandes pecados, pequenos pecados, todos são pecados, pecar é 
entristecer-Me... testemunho tantos pecados; o Amor está sofrendo; o 
Amor está triste, triste… Criação! Minha Criação, volta para o Amor...” 
(AVVD-10 de junho de 1987) 
 
“vossas iniquidades trespassaram toda a eternidade, afastando-vos de 
Mim; não façais o mal e nenhum mal vos sucederá;” (AVVD-29 de março de 

1989) 
 
“se soubésseis o quão alarmante é não conhecerdes a causa de vossos 
pecados, não sentirdes vossos pecados e terdes perdido o sentido do que 
é bom e do que é mal!” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“tudo acabará um dia, tudo se gastará como uma peça de roupa, mas 
vossa alma permanecerá para sempre;” (AVVD-06 de janeiro de 1991) 
 
“cada vez que pecas, teu pecado Me atinge como um golpe, ou um açoite, 
ou um furo em Meu Corpo feito por um cravo;” (AVVD-14 de fevereiro de 1991) 
 
“és tu que obscureces a luz em teus olhos pelo acúmulo de teus pecados 
e pelas impurezas que tua alma absorve todos os dias, a ponto de ficares 
cega; “a lâmpada do corpo é teu olho; se teu olho estiver são, todo o 
teu corpo ficará também iluminado; mas se ele for mau, teu corpo 
também ficará escuro”;1 e, em tua escuridão, com a luz de teus olhos 



460 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

obscurecida, não Me podes ver, mas Eu, Eu jamais estou ausente;” (AVVD-

14 de fevereiro de 1991) 
 
“não peques mais; deixa de fazer o mal; aprende a fazer o bem, busca 
pela justiça, ajuda os oprimidos...” (AVVD-17 de junho de 1991) 
 
“não cedas aos impulsos de tua natureza, pois perderias teus frutos e 
acabarias por ficar como uma árvore seca;” (AVVD-27 de julho de 1992) 
 
“renunciai às iniquidades que mancham vossa alma e, de todo vosso 
coração SANTIFICAI MEU NOME” (AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
“os homens têm uma capacidade infinita para Me trair e golpear...” (AVVD-

27 de maio de 1993) 
 
“o que vejo nesta geração não está conforme Nossa Imagem; insolência, 
violência, ganância, vanglória, maldade que ultrapassa a maldade dos 
demônios, rebelião contra Mim e tudo o que é santo, e todos os vícios 
que podem levar vossa alma à ruína são o que a maioria desta geração 
pratica; todo tipo de malfeito é pecado...” (AVVD-30 de maio de 1995) 
 
“ressente-te, Minha filha, de tudo que conduz ao mal e mergulha em tudo 
que é bom e santo e que te conduzirá à vida eterna;” (AVVD-15 de junho de 

1995) 
 
“...não sejas como os que diariamente ofendem Meu Coração e sem 
cessar entristecem Meu Espírito, tornando-se constantes rebeldes, Cains 
sem misericórdia;” (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-19 de junho de 1995) 
 
“não sabias que Eu sou Graça e Misericórdia?” (AVVD-06 de setembro de 1995) 
 
“ah! tantos de vós estais presos pelas correntes da luxúria e das trevas!” 
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(AVVD-04 de agosto de 1996) 
 
“o pecado é como um mau mestre em vós, e não deveríeis dar a esse 
mestre ensejo, em circunstância alguma, de prevalecer sobre vós;” (AVVD-

07 de junho de 1998) 
 
“se vos fosse dada a graça de vos verdes do modo como Eu vos vejo, com 
Meus divinos Olhos, vós vos lamentaríeis, batendo em vosso peito, e 
tomaríeis o caminho do deserto; vosso estado lamentável vos viraria do 
avesso; mas se vos vísseis revestidos de Mim, Eu vos digo, proclamaríeis 
incessantemente Minha grandeza;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“o pecado é semelhante a um veneno dentro de vós e quanto mais ele 
permanece dentro de vós, mais doentes ficais, atraindo-vos para mais 
perto da morte; quanto mais tardais em removê-lo de vosso sistema, 
tanto mais vos arriscais a morrer; podeis libertar-vos e purificar-vos do 
veneno do pecado se vos humilhardes e perceberdes que o único remédio 
para purificar vossos pecados é o arrependimento;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“dizei-Me: quem de vós arriscaria sua vida ao descobrir que engoliu 
veneno e permaneceria inerte sem nada fazer a respeito? para serdes 
curados desta poção mortal, tendes de baixar vossa cabeça e admitir que 
sois pecadores, oferecendo-Me vosso arrependimento; então todo o 
amargor do veneno será removido incluindo a própria serpente, que 
tendes alimentado em vossas entranhas durante toda vossa vida,3” (AVVD-

01 de junho de 2002) 
[3] Toda essa imagem de “veneno”e “serpente” dentro de si mesmo e a purificação pelo 
arrependimento, lembra-me dos possuídos que, na libertação, vomitam pregos, algumas vezes vidro, 

fios de aço e outras coisas. 
 
“bendito é aquele que renuncia ao seu pecado, ele Me verá, o Tesouro, e 
entrará no caminho da santidade;” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
 
“hoje, geração, Eu vos cumulo de prodígios e do som de Minha Voz; para 
vos tirar-vos de vossa dívida e fora da lama do pecado, tenho vos cantado 
o cântico do Céu;2 tenho vos mostrado os segredos do Aposento Nupcial 
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de Meu Coração, para isentar-vos de todo o mal, estou continuamente 
em vossa presença; e se vossos olhos não veem vosso Esposo, é porque 
estão selados por crostas de pecado...” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
[2] Nosso Senhor refere-Se às Suas Mensagens. 

 
“deixai para trás todos vossos pensamentos violentos e não deis ensejo a 
Satanás, agarrando-vos ao vosso ressentimento contra qualquer um, pois 
o Pai no Céu vos tratará severamente; não sejais como o servo mau3 que 
impiedosamente lançou seu companheiro de servidão na prisão pelo que 
lhe devia;” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
[3] Mt 18, 23-35. 

 
“ah! se apenas tua alma soubesse que perigos ela cruza diariamente!” 
(AVVD-13 de setembro de 2002) 

 

93.  PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO 

 

“devo advertir todos vós, embora já tenha sido dito antes, que se alguém 
blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado; essa é Minha Lei;” 
(AVVD-26 de março de 1987) 
 
“hoje, muitos de vós negais a efusão de Meu Espírito; as graças e os dons 
que Meu Espírito Santo vos dá por Minha Infinita Generosidade foram 
ignorados e suprimidos;” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
“essas pessoas negaram e rejeitaram todos os dons de Meu Espírito; 
muitas ainda conservam a aparência exterior da religião, mas rejeitaram 
o poder interior de Minha Igreja, o poder interior que é Meu Espírito Santo; 
eles dizem: “guardei minha Fé, tudo que está para acontecer agora é o 
prêmio de minha retidão;”” (AVVD-27 de junho de 1991) 
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“Eu vos pergunto: fizestes tudo o que podíeis para vos apresentar diante 
de Mim? tentei despertar-vos e dizer-vos que sois como um rio seco e que 
tudo o que dizeis é vazio; e enquanto o pecador é convertido pelo 
Meu Espírito Santo, nem bem ele entra em Minha Casa, nem bem ele 
descobre os Tesouros de Meu Coração reservados para todos vós, vós 
caís sobre ele como uma tempestade, para tentá-lo de volta para a 
impiedade; a ele que apenas escapou da rebelião, vós o tentais de volta 
para a rebelião;” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
“no Dia do Juízo, Eu vos direi: não acreditastes em Mim, mas Me fizestes 
passar por mentiroso, porque não confiastes no testemunho que vos dei 
sobre o Advogado, o “Recordador” de Minha Palavra, sim, Meu Espírito 
Santo da Verdade, Esse Mesmo que jamais deixastes de ignorar e 
perseguir , jamais deixastes de negar e suprimir;” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
“vós Me provocais com vossas contínuas negações... como posso Eu, 
então, evitar que as pedras manifestem Minha dor?” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
“vós proibis Minhas primícias de aclamarem Meu Espírito Santo, eis 
porque vos digo: se eles se calarem, as pedras gritarão1 Minha dor;2” 
(AVVD-27 de junho de 1991) 
[1] Lc 19, 39. [2] Manifestações divinas de imagens e estátuas de Jesus e de Maria que derramam 
lágrimas. 
 
 
“o que Eu disse, uma vez, a Jerusalém, digo-vos agora, com tristeza: se, 
de vossa parte, tivésseis compreendido o Esplendor de Minha Mensagem 
de Paz! mas, infelizmente, Ela está escondida aos vossos olhos!” se, de 
vossa parte, tivésseis alcançado o Esplendor de Meu Espírito Santo, 
concedendo bênção sobre bênção a todos vós... mas, infelizmente, não 
vedes nem ouvis o Advogado, o Espírito Santo, que o Pai envia em Meu 
Nome, ensinando-vos e recordando-vos todas as verdades que vos dei, 
porque o príncipe deste mundo utiliza vossa liberdade para vossa própria 
queda;” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
 



464 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“...Eu te digo: revelo Meu Espírito Santo à humanidade, deste modo, para 
vos salvar e para vos recordar Minha Palavra; o Espírito de Verdade é 
Minha Testemunha; o Espírito Santo nada traz de novo, mas vos dá as 
verdades fundamentais que Eu Mesmo vos dei;” (AVVD-16 de julho de 1991) 
 
“Eu não disse: “... e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho 
do Homem ser-lhe-á perdoado; mas ao que houver blasfemado contra o 
Espírito Santo, não lhe será perdoado”;2 pois o Espírito não Se opõe ao 
Filho, nem o Pai ao Espírito, uma vez que Nós Três estamos de acordo;3” 
(AVVD-23 de julho de 1991) 
[2] Lc 12, 10. [3] 1Jo 5, 8 

 
“muitos de vós condenais Minhas Manifestações Celestes e perseguis 
aqueles por meio dos quais Meu Espírito fala, porque não acreditais que 
eles vêm de Mim;” (AVVD-23 de julho de 1991) 
 
“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;” (AVVD-17 de junho de 1992) 
 
“Eu disse que punirei severamente qualquer um que insulte Meu Espírito 
da Graça e trate Meu Espírito como tolice; eis porque deveríeis 
permanecer despertos;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
“quem blasfemar contra o Meu Espírito não será perdoado; por isso, vigia 
para que não blasfemes contra  Meu Espírito Santo;” (AVVD-07 de setembro de 

1992) 
 
“...vigiai para não cairdes na apostasia e rejeitardes Meu Espírito Santo 
da Verdade que, nestes dias, desce até vós para vos despertar de vossa 
letargia;” (AVVD-07 de setembro de 1992) 
 
“em Meus dias na Terra, eles Me odiavam sem nenhuma razão; contudo, 
na Cruz, pedi ao Pai Celeste que os perdoasse; hoje, se o mundo rejeita 
Meu Espírito Santo da Graça e zomba Dele, chamando-O mal ou 
tolo, eles se acharão impenitentes quando Meu Dia chegar; vós, que já 
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recebestes outrora, uma parte de Meu Espírito, sereis privados da Graça 
e não sereis renovados uma segunda vez; como o poderíeis, uma vez que 
sereis incapazes de vos arrepender com vosso coração; e quando Eu vier, 
ainda vos encontrarei impenitentes, com vosso coração endurecido como 
pedra, seco e sem frutos...1” (AVVD-07 de setembro de 1992) 
 
“terei de cortar-vos e jogar-vos para serdes queimados; portanto, em toda 
a verdade, digo-vos: abri vossos corações e compreendei que Meu 
Espírito sopra onde quer e sopra livremente em Meus enviados;” (AVVD-07 

de setembro de 1992) 
 
“reconhecei-os por seus frutos e não sejais escravos de vossa mente; cada 
alma deve saber como a zombaria, o ciúme, a crítica maldosa, o juízo e 
a calúnia se opõem ao Meu Espírito Santo da Verdade; deveríeis vigiar e 
rezar para não serdes colocados à prova;” (AVVD-07 de setembro de 1992) 
 
“...embora tenha falado e profetizado pela sua boca, os ricos em espírito 
não só Me oprimem mas também blasfemam contra as Obras de Meu 
Espírito Santo; digo-vos, o Dia virá quando também vós acabareis por 
admitir a verdade de Minha Palavra!” (AVVD-19 de janeiro de 1995) 
 
“não ofendais Meu Espírito Santo, acusando o que vem de Deus; 
chamando de bom o que é mal; isso será fatal para vossa alma;6” (AVVD-

31 de dezembro de 2000) 
[6] Mt 12, 22-32. A Blasfêmia 

 

94.  PEDAGOGIA DE DEUS 

“a alguns pode parecer que Me repito, mas Minha pedagogia é perfeita e 
a mais edificante para tua alma;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“repetidamente tenho-te dado um pleno conhecimento de Mim, a fim de 
que, conhecendo-Me, herdes  também Meu Reino; Eu nunca falei 
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duramente contigo, mas tenho-te tratado indulgentemente, com uma 
indulgência que não é deste mundo;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“quando falo, Eu não utilizo quaisquer formulações rígidas, esse não é 
Nosso modo de falar, nem fazemos santos ou mártires desse modo, mas 
virtude e piedade é Nossa doce conversa contigo; Eu dirijo Minhas 
Odes sem espada a Meu lado, mas com mel sob Minha língua;” (AVVD-03 

de fevereiro de 2003) 

 

95.  PEQUENO RESTO 

“Eu disse que “o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em Meu 
Nome vos ensinará tudo e vos  recordará tudo o que vos disse”, mas Eu 
sabia, todo o tempo, que somente um resto ouviria e voltaria para Mim; 
a esses mesmos que Me ouviram, Eu revestirei com Meu Espírito Santo 
de Sabedoria e Entendimento; sim, Eu os investirei com Meu Espírito de 
Conselho e de Conhecimento; e a luz bruxuleante que ficou neste mundo, 
agora se tornará um fogo vívido;” (AVVD-22 de abril de 1990) 
 
“e vós, vós que sois almas consagradas a Mim, vós que Me representais, 
digo-vos isto: lembrais-vos de como ouvi a queixa de Elias a Mim sobre 
o comportamento de Israel? e como ele acreditou que haviam matado 
todos Meus profetas e quebrado todos Meus altares? lembrais-vos de qual 
foi Minha resposta? Eu disse: mantive para Mim Próprio sete mil homens 
que não dobraram seus joelhos a Baal;” (AVVD-19 de dezembro de 1990) 
 
“e hoje Eu vos digo, irmãos bem-amados: guardei para Mim um resto, 
escolhido e transformado por Minha Graça para manter-se fiel a Mim; 
esse resto que estou levantando para reconstruir os altares que antes 
existiram, e reconstruir Meu Santuário; eles são os construtores de Minha 
Nova Igreja;” (AVVD-19 de dezembro de 1990) 
 
“portanto, enquanto os maus continuam com suas maldades, 
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perseguindo-vos, Meus profetas e Meus santos do fim dos Tempos, e 
enquanto os orgulhosos lutam por autoridade mundial, Eu, vosso 
Redentor, formo e treino esses construtores em Meu Sagrado Coração, 
para serem os pilares de Minha Igreja;” (AVVD-19 de dezembro de 1990) 
 
“visto que Eu sabia que os homens têm uma infinita capacidade de pecar 
e que o Inimigo, no fim dos tempos, seria entronizado em Meu Santuário, 
reservei para Mim um pequeno resto, para serem os construtores de Meu 
Novo Santuário, as Primícias de Meu Espírito;” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“assim como outrora reservei para Mim sete mil homens que não 
dobraram os joelhos a Baal, nos dias de Elias, também no tempo atual, 
constituí por Minha Graça este resto, cento e quarenta e quatro mil 
pessoas,4 todas com o Meu Nome e o Nome de Meu Pai escritos sobre 
suas frontes;5” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
[4] Número simbólico: em todo o mundo, um povo perfeito. (Ap 14, 1). [5] Ap 14, 1. 

 
“são aqueles em cuja boca jamais foi encontrada mentira;1 esses são 
Minhas Primícias dos Novos Céus e da Nova Terra, eles serão as árvores2 
da vida que frutificarão doze vezes3 dando fruto por ano a cada mês; e 
suas folhas servem para curar as nações;4” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
[2] Árvores da Vida: os renascidos, as primícias. [3] Número simbólico: a Nova Igreja. O povo de Deus. 
 

“são aqueles em cuja boca jamais foi encontrada mentira;1 esses são 
Minhas Primícias dos Novos Céus e da Nova Terra, eles serão as árvores2 
da vida que frutificarão doze vezes3 dando fruto por ano a cada mês; e 
suas folhas servem para curar as nações;4” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
[1] Ap 14, 5. [2] Árvores da Vida: os renascidos, as primícias. [3] Número simbólico: a Nova Igreja. O 
povo de Deus. [4] Ap 22, 2. Os novos discípulos que, por obra do Espírito Santo, converterão os povos 
pagãos. 

 
“...contei Minhas ovelhas e Meu Coração está esmagado pela dor; hoje, 
ficou apenas um resto que não foi invadido pela Apostasia; apenas um 
punhado não perdeu a fé; somente alguns sobreviveram aos perigos do 
Racionalismo...” (AVVD-06 de maio de 1991) 
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“Meus Olhos observam o mundo e sondam cada um de vós; se Eu 
descesse agora, encontraria apenas um punhado com Meu Sinal em suas 
frontes;” (AVVD-06 de julho de 1991) 
 
“quanto àqueles a quem chamas sinceros e fiéis à Minha Casa, digo-te 
isto: não são apenas aqueles que leem Minha Mensagem e A seguem 
que são sinceros e fiéis à Minha Casa, mas Eu mantive para Mim 
verdadeiros devotos, escolhidos pela graça, que se mantiveram fiéis e que 
estão dispostos a carregar Minha Cruz de unidade sobre seus ombros, e 
através de suas obras perfumam não só Meu Corpo, mas o mundo inteiro; 
em outras palavras, não são apenas os que foram chamados pela graça 
e responderam para escutar Minhas Palavras dadas a ti nesta Mensagem, 
que são sinceros e fiéis;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 

 

96.  PERDOAR 

“as Escrituras dizem: “Um homem guarda rancor contra outro: do Senhor 
pedirá cura? Para com o seu semelhante não tem misericórdia, e pede o 
perdão de seus pecados?” 1” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
[1] Eclo 28, 3-4 

 
“deixai para trás todo vosso rancor e pensamentos violentos e voltai para 
Mim...” (AVVD-08 de setembro de 2002) 
 
“...tantos nesta geração vivem neste pecado; o pecado da ira e do rancor;” 
(AVVD-08 de setembro de 2002) 
 
“se permaneceis em pecado e não perdoais vosso próximo, inflexíveis em 
vosso coração cheio de rancor, a Divindade será recusada aos vossos 
olhos; o Santíssimo Espírito não Se mostrará a vós se estiverdes em dívida 
de pecado; pois tereis rejeitado conscientemente o ato de compunção, 
um ato de amor... se permaneceis neste pecado, é como se Me 
dissésseis: “Mestre, prefiro permanecer em meu túmulo; escolho 
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permanecer morto e viver entre os mortos;” vossa carne já está 
apodrecendo, estais decompondo, e ainda recusais a Vida? negar vosso 
pecado é semelhante a negar a Vida; vinde, antes, para o Meu lado e 
para o lado dos Santos e daqueles que na Terra, aproximam-se da 
perfeição, que estão serenos em sua contemplação a Mim, a quem saturei 
de inefáveis riquezas e de mistérios celestes;” (AVVD-08 de setembro de 2002) 

 

97.  PERSEGUIÇÃO 

“uma terrível opressão então será imposta por decreto, embora, de início, 
não haja palavra alguma de forma escrita; os santos e Nossas almas 
escolhidas serão constantemente pisados e esmagados, uma vez que, 
através de Nossos porta-vozes, Nós revelamos os esquemas dos poderes 
do mal para avisar Nosso povo; Nós os avisamos, desde o início de Nosso 
Misericordioso Apelo, que essas forças do mal que Nos desafiam 
planejarão alterar as estações e a Lei; virá então um tempo em que 
Nossos Familiares não terão o que dizer sobre os poderes de Satanás e 
as forças das trevas, e mais, eles não compreenderão, mesmo quando 
testemunharem a espada levantada contra a Cruz; o governador das 
forças do mal irá confiscá-La dos lugares públicos e junto com a besta e 
todos os seus seguidores prosseguirão com seu plano de descristianizar 
Nosso povo, e ainda Nossos oficiais permanecerão cegos e continuarão 
a ignorar Nossas Intervenções Misericordiosas, tornando-se associados, 
sem o saber, dos que travaram guerra contra a Cruz;” (AVVD-06 de junho de 

2000) 

 

98.  PREOCUPAÇÕES 

“tuas preocupações são mais importantes do que a Minha Presença? 
apoia-te em Mim, ofereço-te milhões de vezes Meu Ombro para te 
apoiares; vem, quero ver teu rosto levantado e iluminado com alegria, 
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olha o que te dei! sê como um girassol, volta tua face para Mim e segue 
Minha Luz... se apenas parasses de abaixar tua cabeça e olhasses para 
Mim, tuas preocupações acabariam; tem confiança em Mim, oferece-Me 
tudo e Eu te ajudarei;” (AVVD-28 de setembro de 1989) 
 
““tu te inquietas e te agitas por muitas coisas que não necessito! com 
efeito, hoje, necessito apenas uma coisa: uma conversa de coração a 
coração, uma oração sem cessar, em adoração aos Meus Pés; uni vosso 
coração ao Meu; essa é a melhor parte...”” (AVVD-09 de outubro de 1992) 
 
“Minha pergunta para ti é: tu Me deliciarias, teu Deus, e serias como um 
lírio? ... um lírio não se preocupa com o amanhã; cada dia tem suficiente 
preocupações próprias; podes tu, com todas tuas preocupações mudar 
qualquer coisa por ti mesma?” (AVVD-01 de novembro de 1996) 
 
“não deixes que nada te prejudique, que nada tire tua paz e tua alegria;” 
(AVVD-07 de janeiro de 1997) 
 
“não te preocupes mais, continuarei cuidando de tuas várias 
necessidades;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 

 

99.  POSSUIR DEUS 

“podes tu, que Me lês, dizer “Eu aprendi como possuir Deus, Ele que me 
gerou e Se fez conhecido de mim, sem perder Sua transcendência? Ele 
que encompassa todos os seres, enchendo todas as coisas com Sua 
Luminosa Luz, sem ser contido por seus limites, possui-me também e 
ordenou todas as coisas dentro de mim a serem conforme Sua Divina 
Vontade?” tudo, sim, tudo que vem de Mim, revolve à volta do Divino 
Amor; como disse antes, tem-se que receber uma graça inestimável para 
pronunciar essas palavras;” [Pai]  (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“se és incapaz de proferir essas palavras, põe tudo atrás de ti e vem a 
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Mim agora e arrepende-te! então, permite ao Espírito Santo descer sobre 
ti e invadir-te com Sua Luz, transformando tua alma numa Catedral... 
estabelecerá em ti a Fundação sobre a qual te ensinei: a verdadeira 
teologia, que é a contemplação de Mim, teu Deus;” [Pai]  (AVVD-07 de agosto 

de 2002) 
 
“enlevada, portanto, nesta contemplação, tua alma voará até as alturas, 
contemplando-Me, teu Deus, em profundidade; Meu Reino, então, 
começa em ti; em seguida, passo a passo, o Espírito Santo, enquanto 
sopra em ti Seu Sopro de transfiguração, revela a teu espírito as realidades 
Divinas através da Própria Sabedoria; Ele te revelará tudo o que vossos 
filósofos e sábios, até esta data, chamam de loucuras e tolices; 
compreenderás e perceberás, com a Luz do Espírito Santo, a sublimidade 
de Meu Amor, os enriquecimentos Divinos que posso providenciar para 
tua alma e tudo o que podes beneficiar deles; Eu te santificarei enquanto 
Nós habitaremos em ti e tu em Nós;” [Pai]  (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“as Escrituras dizem: “faze tua morada em Mim assim como Eu faço a 
Minha em ti”; tu te tornarás parte da Verdadeira Vinha;1” [Pai]  (AVVD-07 de 

agosto de 2002) 
[1] Jesus Cristo. 

 
“sim! Eu te concederei a graça de Mim Próprio em tua alma; enamorado, 
Eu, teu Deus, sou teu; enamorado a ponto de, apesar de tuas fraquezas, 
poder habitar em ti;” [Pai]  (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“quanto mais contemplares Minha Santidade Trina, tanto mais Me 
compreenderás; quanto mais Me conheceres, tanto mais refletirás Minha 
Imagem em ti;” [Pai]  (AVVD-07 de agosto de 2002) 

 

100.  PRESENÇA DO SENHOR 

“tu Me entristecerás se te esqueceres de Minha Presença; jamais te 
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esqueças de Minha Presença, jamais!” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“jamais Me substituas; tem-Me em primeiro lugar, põe-te primeiro diante 
de Mim e permanece diante de Mim para sempre;” (AVVD-31 de maio de 1987) 
 
“um pouco de atenção Me agrada! ... estou satisfeito;” 

(Jesus disse-me isso porque eu estava concentrada em Sua 
Presença real, tentando ver como Ele estava. Hoje, Seu cabelo 
estava todo puxado para trás.) (AVVD-22 de setembro de 1987) 
 
“quando vejo que tentas conscientizar-te de Minha Presença, isso Me 
glorifica;” (AVVD-22 de setembro de 1987) 
 
“jamais te esqueças de Minha Presença;” (AVVD-05 de outubro de 1987) 
 
“dei-te a graça de te sincronizares Comigo a todo momento; tu és Meu 
reflexo, o que sinto, tu sentes;” (AVVD-14 de novembro de 1987) 
 
“sente Minha Presença; tu Me delicias quando A percebes;” (AVVD-04 de 

fevereiro de 1988) 
 
“agrada-Me lembrando-te de Minha Presença...” (AVVD-10 de fevereiro de 1988) 
 
“compartilha teus dias Comigo; como desejo que Meus filhos percebam 
Minha Presença tão próxima; estou ao lado deles sempre tão presente, 
em todo o lugar, a todo tempo; se apenas eles tivessem consciência disso, 
cairiam menos, pecariam menos; dize-lhes que desejo que sejam íntimos 
Comigo;” (AVVD-08 de março de 1988) 
 
“conserva-Me sempre em tua mente, consola-Me desse modo;” (AVVD-07 

de abril de 1988) 
 
“Satanás persegue-te, portanto não adormeças; o dormir te conduz à 
tentação; tornas-te uma presa mais fácil para Satanás se estiveres 
distraída, portanto, fica alerta; fica em guarda; quando estás atenta, 
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sentes Minha Presença; lembra-te de Minha Presença;” (AVVD-27 de abril de 

1988) 
 
“lembra-te de como Satanás aproxima-se mais facilmente quando 
adormeces; portanto fica alerta, filha, vigia sempre; fica em guarda; 
...reza, reza, reza;” (AVVD-30 de abril de 1988) 
 
“tem-Me em tua mente para estares consciente de tuas ações, 
pensamentos e palavras, tem Minha Paz;” (AVVD-12 de junho de 1989) 
 
“fico satisfeito cada vez que te lembras de Mim;” (AVVD-14 de junho de 1989) 
 
“lembra-te de Minha Santa Presença; Meus Olhos nunca se desprendem 
de ti;” (AVVD-30 de julho de 1989) 
 
“perto de Mim sentireis Meu Amor, Minha Paz, e a harmonia do Céu que 
tenho com Meus Anjos pode ser vossa também, se vos aproximardes de 
Mim;” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“...lembrai-vos de Minha Presença, na qual tanto insisto, para que cada 
um de vós aprenda, Minha Presença é também um Mistério;” (AVVD-22 de 

novembro de 1989) 
 
“medita no mistério de Minha Presença;” (AVVD-19 de janeiro de 1990) 
 
“recolhei-vos e senti Minha Presença... senti Minha Presença, senti Meus 
Olhos em vós;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“senti-Me em vossos corações...” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“posso estar ausente de corpo,1 mas em Espírito estou sempre contigo;2 
Eu estou convosco para unir todos vós no amor e para estimular vossas 
mentes, a fim de que vosso entendimento chegue a um pleno 
desenvolvimento, até realmente conhecerdes Meus segredos, nos quais 
todas as joias da Sabedoria e do Conhecimento estão escondidas;3” (AVVD-
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08 de julho de 1990) 
[1] Carne e Osso. [2] Jesus, muito carinhosamente, tentou consolar-me. [3] Cl 2, 2-3. 

 
“levanta-te e coloca-te em Meu Sagrado Coração; se apenas estivesses 
atenta a Meus Preceitos, teu espírito estaria em sintonia com Meu 
Espírito; tu te lamentas, gemes, no entanto, Meu Sagrado Coração 
derrama-Se de Amor e Compaixão por ti, alma! põe em prática tudo o 
que te dei! lembra-te de Minha Presença, faze um esforço! mantém 
distância de tudo o que Eu não sou, mantém teus olhos fixos em Mim e 
em Mim somente;” [Vassula pedia ao Senhor que tirasse-lhe o espírito de letargia que tinha-

lhe abatido.] (AVVD-31 de julho de 1990) 
 
“concentra-te em Minha Santa Presença; Eu nunca estou ausente;” (AVVD-

14 de fevereiro de 1991) 
 
“pensa em Mim; permite-Me estar sempre presente em teu coração e em 
tua mente;” (AVVD-08 de março de 1991) 
 
“louva-Me e sente Minha Presença;” (AVVD-24 de março de 1991) 
 
“ama-Me, não te esqueças de Mim; isso é tudo o que te peço...” (AVVD-24 

de março de 1991) 
 
“senti Minha Presença e Meu Amor que tenho para cada um de vós;” 
(AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“estou Presente onde quer que estejais, portanto, nunca vos esqueçais de 
que onde estiverdes, Eu Sou;” (AVVD-12 de agosto de 1991) 
 
“lembra-te de Minha Presença; Minha Presença é Alegria, Paz, Amor e 
Santidade;” (AVVD-10 de abril de 1992) 
 
“Eu Me delicio quando te lembras de Minha Presença;” (AVVD-16 de abril de 

1993) 
 
“cada minuto que pensas em Mim ou falas Comigo, glorifica-Me...” (AVVD-

20 de junho de 1993) 
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“eleva tua alma a Mim e vive em Mim, em Meu Amor;” (AVVD-30 de junho de 

1993) 
 
“mantém teus olhos fixos em Mim e viverás;” (AVVD-06 de outubro de 1993) 
 
“...não permitas ao Maligno roubar-te as horas que desejo estar contigo;2” 
(AVVD-02 de junho de 1994) 
 
“Minha Presença é Esplendor e Majestade;” (AVVD-18 de outubro de 1994) 
 
“Minha companhia para ti é o mais doce dos doces;” (AVVD-18 de março de 

1995) 
 
“Minha simples Presença é Luz!” (AVVD-12 de fevereiro de 1996) 
 
“o ciúme inflama Meu Coração cada vez que teu coração age como uma 
tola senhora e volteias para longe do Meu, perseguindo frivolidades e não 
Meu Divino poder; digo-te, Minha bem-amada, mantém os princípios de 
teu Esposo e liga-os ao teu coração;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“Minha Presença é Vida e Luz; Minha Presença é Esperança e Salvação;” 
(AVVD-06 de janeiro de 2003) 
 
“Minha Presença é Luz e Minha Luz incomoda as Trevas; as Trevas estão 
agora em guerra contra a Luz e desejam que a Luz se extinga e não mais 
vos dê a luz do dia; mas Eu sou como um Sol eternamente brilhante que 
nunca se põe, a fim de revestir todos vós com Minha Magnificência;” 
(AVVD-06 de janeiro de 2003) 

 

101.  PROFETAS 

 
“quando Meus videntes e profetas falam por Mim, é pela Graça que o 
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fazem e por Meu Espírito Santo que os enche, que os move e abre sua 
boca para repetir Minhas Palavras; e Eu continuarei relembrando-vos da 
Verdade, através de meus porta-vozes, mesmo que saibais a Verdade;” 
(AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“escolhi alguns para neles manifestar Meu Poder e revelar ao mundo a 
profundidade de Minhas Riquezas, para glorificar Meu Nome;” (AVVD-07 de 

dezembro de 1993) 
 
“reza por essas almas para que cumpram também sua missão com zelo, 
a fim de Me glorificarem;” (AVVD-07 de dezembro de 1993) 
 
“Minha Casa está em ruína e Eu, ansioso para salvar Meu povo da ruína, 
suscitei, com Meu Cetro Real, profetas para assumirem a condição de 
escravo e voluntariamente servirem Minha Casa e fortalecê-La, esta Casa 
que comprei com Meu Próprio Sangue;” (AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“Eu suscitei profetas com Minha Palavra e os que se denominam teólogos 
não são Meus profetas, mas sim aqueles a quem elevo ao Meu 
Coração...” (AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“Meus profetas são os que, pela graça, são alimentados diretamente de 
Minha boca e que têm Minha Palavra colocada diretamente em sua 
boca;” (AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“não persegui Meus profetas, pois eles são Meus anjos, que com Minha 
Palavra vos levam a todos ao arrependimento:” (AVVD-30 de novembro de 1998) 
 
“relembro-te, pequeno grão, de que combates nas mesma batalha que 
todos Meus Profetas combateram; vendavais podem soprar em ti, 
inundações podem subir para te afogar, mas nada disso te vencerá, pois 
Eu estou contigo e estás sob Meus bons cuidados para resistir à tua 
fragilidade;” (AVVD-21 de junho de 1999) 
 
“Eu falei e eles acreditaram; banhados constantemente em Minha Luz, 
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eles permanecem em Minha Vontade; sabendo de sua fragilidade 
humana, Meus Olhos, como uma mãe que vigia seu bebê, vigiam Meus 
escolhidos para os manter longe de ceder às inclinações mundanas; 
então, em Minha grande benevolência, mas também com grande deleite, 
concedo-lhes favores especiais, a fim de prepará-los para sua tarefa, uma 
tarefa que está geralmente além de sua capacidade humana; concedo-
lhes Minha proteção, abrigando-os sob Minhas asas,2” (AVVD-12 de fevereiro 

de 2000) 
[2] Apenas uma expressão. 

 
“Eu então enfeito Meu profeta com riquezas celestes e esplendor, que são 
as virtudes; Meu templo, Eu o quero santo e puro, Meu altar, Eu o quero 
imaculado e brilhando como mil pedras preciosas; transformo 
sua língua numa espada de dois gumes, para que saia e fale contra todo 
o orgulho e arrogância, contra todos os oradores pomposos, contra todo 
o orgulho humano, contra tudo o que é altamente apreciado pelos 
homens, contra a injustiça e contra tudo o que contesta Minha Lei de 
Amor;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“suscito profetas com uma palavra de Minha Boca, para os juntar ao Meu 
Coração;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“não tenho então o direito de suscitar profetas?” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“suscitei profetas para receber, diretamente e a todo tempo, Meus celestes 
apelos acompanhados de um fluxo de graças; compartilho com eles, na 
proximidade de seu coração, todas Minhas Obras Divinas; Eu insuflei e 
insuflo inspirações de Meu Coração em seu coração para que eles 
testemunhem fielmente;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“o Amor Me compele a conceder-te, geração, o espírito da profecia a 
alguns, para que façam o que lhes ordenei fazer; eles são alimentados 
com bocados de mel8 e de óleo9 para que proclamem a grandeza de Meu 
Nome; para mantê-los fundamentados na Verdade e na reflexão 
inteligente, Eu, muitas vezes, os repreendi, os corrigi e os ensinei, a fim 
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de que se tornem uma unção para aqueles que reconduzo à Minha Casa; 
Eu os instruí com Santa Sabedoria e a Sabedoria é inteiramente 
constituída pelo cumprimento da Lei;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
[8] Mel representa o Maná Celeste, a Palavra de Deus. [9] Óleo representa o Nome de Deus. (Ct 1, 3.) 

 
“ensinei Meus profetas a contemplar-Me em Minha Santidade, 
permitindo-lhes e dando-lhes acesso à Minha Nobreza, para se alegrarem 
em Minha Presença direta e saborearem Minha doçura;” (AVVD-12 de fevereiro 

de 2000) 
 
“ela não é a teologia dos eruditos que alteram seus papéis com sua 
teologia que os transforma em profetas para profetizar, mas aqueles que 
Eu Próprio ungi com a unção de Meu Amor, engastando-os no Meu 
Coração, para atingirem o interior Divino e as extraordinárias inspirações 
que se encontram em Meu Coração, a fim de serem pronunciadas como 
fogo a Meu povo;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“...Eu Próprio instruo Meus escolhidos e Me torno seu diretor espiritual...” 
(AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“Eu os mantenho próximo de Meu Coração, como uma mãe aperta 
preciosamente seu filho ao coração; desta maneira também mantenho 
Meus profetas perto de Meu Coração e ai! ai daquele que ousar estender 
sua mão e tentar tocá-los sem Minha Autorização!” (AVVD-12 de fevereiro de 

2000) 
 
“continuarei a suscitar profetas para anunciar e denunciar, para brilhar 
como uma lâmpada onde houver escuridão;” (AVVD-12 de fevereiro de 2000) 
 
“jamais deixei de designar profetas, colocando-os no caminho da 
Verdade, para Meu Plano Salvífico;” (AVVD-28 de abril de 2000) 
 
“quando permitiram, em seu grande amor por Mim e sua nobre 
convicção, comprometer-se com Meu Plano Salvífico, dei um passo 
adiante, e com Meu Cetro Real, marquei-os com as mesmas marcas que 
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Eu Próprio fui marcado, para que se pareçam Comigo e se tornem à 
Minha semelhança;” (AVVD-28 de abril de 2000) 
 
““todos os que verdadeiramente Me aceitaram não têm vergonha de Mim; 
nem têm vergonha dessas marcas celestes mostrando que não mais 
pertencem ao mundo; hoje vós os reconhecereis pelo zelo que têm pela 
Minha Casa, Minha Casa que os reveste, um zelo que os devora; vós os 
reconhecereis quando os virdes  suportar, por Minha Causa, insultos, 
calúnia, escarros e perseguição; sim, por Minha Causa eles se permitem 
ser arrastados na lama e constantemente ameaçados; eles não escondem 
sua face diante das dificuldades, mas suportarão com paz todas as 
provações, e seus corações não se romperão mas serão santificados; nem 
eles quebrarão seus votos de fidelidade de compartilhar Minha Cruz;”” 
(AVVD-28 de abril de 2000) 

 

102.  PROVAÇÕES 

“toda vez que te sentires perdida, chama-Me;” (AVVD-28 de setembro de 1986) 
 
“...cada vez que te sentires infeliz, vem a Mim e Eu te consolarei... jamais 
quero ver qualquer de Meus filhos infeliz, eles devem vir a Mim, e Eu os 
consolarei;” (AVVD-22 de outubro de 1986) 
 
“não deixes que os homens te desanimem; muitos deles não 
compreendem, pois as trevas devem ter fechado seus corações, 
erradicando toda compreensão;” (AVVD-10 de dezembro de 1986) 
 
“não permitirei que ninguém te destrua;” (AVVD-14 de dezembro de 1986) 
 
“Eu sou tua Força; Ela te será dada para que possas superar teus 
opressores que serão muitos...” (AVVD-16 de dezembro de 1986) 
 

“digo-te isso para que estejas preparada e atenta a essas pessoas, visto 



480 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

que são surdas, cegas e fecharam seus corações; elas desejarão justificar  
sua  causa;  dirão  que  isso  não  provém de Mim, mas de tua mente; elas 
te alimentarão com teorias venenosas; encontrarão meios de mostrar que 
estás errada, permitirão que leias suas teorias2 para provar que estás 
equivocada;” (AVVD-16 de dezembro de 1986) 
[2] Previsão que se realizou, mais ou menos, uma semana depois. 

 
“a cada vez que te sentires fraca vem a Mim e Eu te darei força;” (AVVD-30 

de janeiro de 1987) 
 
“sei que és incapaz sem Mim, miserável quando abandonada a ti mesma 
e fraca quando só; deixa-Me formar-te para que através de ti Eu possa 
transmitir Minha Mensagem;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“armarão ciladas para ti, mas Eu estarei perto para avisar-te;” (AVVD-30 de 

janeiro de 1987) 
 
“tem paciência, confia em Mim, vem a Mim e Eu te confortarei;” (AVVD-06 

de abril de 1987) 
 
“...tua alma será exposta à maldade, à indiferença, aos abismos das 
iniquidades e às vis profundezas do pecado do mundo; tal como uma 
pomba voando acima deles, observarás o mundo, vendo, com amargura, 
cada ação; serás Minha vítima, serás Meu alvo; como caçadores atrás de 
sua presa, eles te caçarão e pegarão suas armas, perseguindo-te; eles te 
avaliarão a um custo elevado para quem puder destruir-te;” (AVVD-23 de abril 

de 1987) 
 
“apoia-te em teu Santo Pai, Esposo, Companheiro e Deus; vem, 
repousemos um no outro;” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“Meu Coração se enche de compaixão por tua miséria e por tuas quedas; 
Eu, o Senhor, te ajudarei...” (AVVD-31 de maio de 1987) 
 
“se eles te perseguem, eles Me perseguirão; se eles zombam de ti, 
zombarão de Mim; o Amor sofre;” (AVVD-13 de setembro de 1987) 
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“não sou Eu teu Esposo? Pois bem então, não te consolarei quando 
necessitares ser consolada? vem a Mim e aliviarei teus fardos, vem a Mim 
e te consolarei! confia em Mim, filha, sou teu Diretor Espiritual, sou teu 
Esposo, sou Aquele que mais te ama, Eu sou teu Criador e Deus; vem e 
lança-te em Meus Braços e sente Meu calor;” (AVVD-27 de setembro de 1987) 
 
“quando estava encarnado, não fui desprezado, não fui olhado com 
desdém, não fui chamado de blasfemador? não fui desprezado como a 
pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra fundamental? 
honra-Me aceitando o desdém, a mortificação, sê mais humilde, sê como 
Eu, lembra-te? não te disse que deves servir-Me no meio da miséria,4 não 
disse que não terás descanso? aceita o que te ofereço, não tenhas medo 
de te mortificares;” (AVVD-01 de outubro de 1987) 
[4] Nota do editor: ver a mensagem de 23 de maio de 1987. 

 
“santificada por Minha Mão, vive sob Minha Luz, aprende a ser rejeitada;” 
(AVVD-01 de outubro de 1987) 
 
“não vos disse que talhei vossa imagem na palma de Minha Mão? Como 
poderia abandonar-vos?” (AVVD-13 de outubro de 1987) 
 
“Eu te mortificarei como fui mortificado, Eu te humilharei; ...amo-te e é 
por amor que cuido de ti; uma vez que te dirijo, sei o que é melhor para 
tua alma; Eu te darei essa penitência para que ela te purifique de tuas 
tendências de vaidade; Eu, o Senhor, providenciarei para que nada falte 
à tua alma; cuidarei sempre de ti;” (AVVD-15 de outubro de 1987) 
 
“...lembra-te de quando Eu estava encarnado no meio de vós, Minha vida 
nada mais era do que sofrimentos, sacrifícios, angústias, tristezas, tudo; 
não tive descanso;” (AVVD-15 de outubro de 1987) 
 
“...experimentarás Minha vida na Terra; Eu te darei tudo em pequenas 
doses conforme a capacidade de tua alma; serás, e já tens sido 
desacreditada, acusada, zombada e rejeitada;” (AVVD-21 de outubro de 1987) 
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“se zombarem de ti, estarão zombando de Mim; se te rejeitarem, estarão 
rejeitando a Mim; tudo o que te fizerem, estarão fazendo a Mim;1” (AVVD-

23 de outubro de 1987) 
[1] Deus me recorda que está partilhando todas minhas tristezas e angústias, e isso me consola 

 
“tens de prosseguir, sendo ou não rejeitada, cumprirás tua missão;” (AVVD-

18 de novembro de 1987) 
 
“...sabes o que te aguarda? Viste Minha Cruz;” (AVVD-04 de dezembro de 1987) 
 
“...embora tuas provas sejam duras, jamais deixarei de estar a teu lado;” 
(AVVD-04 de dezembro de 1987) 
 
“...aceita tudo o que vem de Mim;” (AVVD-21 de dezembro de 1987) 
 
“...Eu te alimentarei sob os olhos de teus perseguidores...” (AVVD-12 de janeiro 

de 1988) 
 
“Eu te avisei, ...que serás rejeitada por muitos;3 aprende a aceitar; Eu fui 
rejeitado por muitos, e sua obstinação fez-Me chorar!” (AVVD-04 de fevereiro de 

1988) 
[3] Em 23 de outubro de 1987 e diversas outras ocasiões também. 

 
“vem, vem e perdoa todos os que te rejeitaram; deixa que seus pecados 
sejam como águas passadas;” (AVVD-02 de março de 1988) 
 
“sei que é difícil viver no meio do mundo, pois não mais pertences a ele;” 
(AVVD-12 de abril de 1988) 
 
“tendo-te no mundo, ele não te reconhece como sua, por isso tentarão 
armar-te ciladas;” (AVVD-12 de abril de 1988) 
 
“...tentarão destruir-te; eles te desprezarão e te desanimarão; revelei-te 
todas essas coisas para que estejas preparada, com antecedência, e para 
tornar-te capaz de suportar todas as provações, todas as provações que 
estão diante de ti;” (AVVD-12 de abril de 1988) 
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“estou contigo abrindo e clareando teu caminho; amo-te infinitamente e 
não quero que aqueles espinhos se agarrem em ti e te rasguem em nosso 
caminho, ferindo-te de morte! sei como sua mera aproximação é 
suficiente para deixar-te em total agonia; Eu vejo tudo isso, ...e Meu 
Coração está profundamente ferido;” (AVVD-20 de abril de 1988) 
 
“fica sob Meu Manto; perto de Mim estás protegida contra as agressões 
de Satanás;” (AVVD-26 de abril de 1988) 
 
“...aceita essas provações; tudo vem de Mim;” (AVVD-27 de abril de 1988) 
 
“Eu te darei a força de que necessitas para seres capaz de cumprir tua 
missão, essa missão para a qual te enviei; não te desencorajes, sê 
paciente;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“estou convosco quando estais em dificuldade, Eu sou vosso Refúgio;” 
(AVVD-21 de junho de 1988) 
 
“suporta as adversidades à tua volta por amor a Mim e confia em Mim, 
teu Deus; não percas tua confiança;” (AVVD-25 de julho de 1988) 
 
“...não te ressuscitei dos mortos? Eu sou a Luz e a Própria Vida; permite- 
-Me colocar-te à prova de vez em quando; permite-Me conduzir-te com 
fé cega; permite-Me colocar à prova teu amor por Mim; permite-Me 
aumentar esse amor que tens por Mim; sê Minha filha da Luz, vivendo 
sob Minha Luz; Eu sou a Luz deste mundo que te embelezará; permanece 
fiel a Mim;” (AVVD-25 de julho de 1988) 
 
“não vos desencorajeis, Meus pequenos, quando as provações vierem; 
jamais vos abandonarei; sou vosso Pastor e Eu vos manterei escondidos 
sob Meu Manto;” (AVVD-29 de julho de 1988) 
 
“prepara tuas costas para a flagelação; Eu, o Senhor, permiti que 
açoitassem Minhas costas, portanto, oferece-lhes também as tuas; deixa 
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que repitam seus erros, uma vez que se recusam a ouvir;” (AVVD-05 de 

setembro de 1988) 
 
“Eu, o Senhor, fui rejeitado e, no fim, fui pregado no madeiro, então, sê 
dócil tu também e compartilha Minha Cruz; hoje é como ontem; não 
importa quem Eu envie, eles escrutinizam, perseguem e rejeitam;” (AVVD-

05 de setembro de 1988) 
 
“como preveni os escribas e os fariseus, hoje aviso aos que perseguem 
Meus Mensageiros e condenam Minha Palavra; aviso aos que riem do 
Espírito; digo-lhes uma vez mais: “vossa própria evidência é contra vós 
mesmos, nenhum de vós converteu-se...” (AVVD-05 de setembro de 1988) 
 
“guias! vós pregais mensagens espirituais e ainda ignorais o que vem do 
Espírito! guias! vós alimentais Meus cordeiros com Minha Carne, mas vós 
os mantendes afastados de Meu Sangue!1 esquecestes Minhas  
instruções?”” (AVVD-05 de setembro de 1988) 
[1] Tudo o que está sublinhado foi dito com ira e aos gritos. 

 
“permitirei sentires Meus espinhos, permitirei sentires como o 
racionalismo reina nos corações daqueles sacerdotes, Eu te exporei a eles; 
alimento-te com Meu Pão; sê uma Comigo, sente Meus espinhos e 
permite que também sejam teus; deixa que cada cravo trespasse tua 
alma, como Me trespassou;” (AVVD-05 de setembro de 1988) 
 
“Eu te avisei, fica agora preparada para a flagelação; lembra-te, no 
entanto, de que Minhas Costas também estão expostas a eles e não 
importa o que te façam, eles também o estão fazendo a Mim; nós?” 

(Três horas mais tarde recebi a notícia de que um dos padres em 
quem confiei e que pensei acreditar na Mensagem de Deus, “traiu-
me”. Ele de modo algum acreditou, mas fingiu acreditar. Ele 
simplesmente disse: “Deus não Se revela assim, não a esse tipo de 
pessoa.” Isso me feriu muito, pois pensei que ele compreendesse e 
fosse amigo. Perdi um “amigo”... Recebi essa informação de um 
outro amigo.) (AVVD-05 de setembro de 1988) 
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“...Eu te preveni dessa traição;” (AVVD-06 de setembro de 1988) 
 
“como uma rosa que precisa de cuidado especial, és cuidada por Mim; 
podo teus ramos quando preciso, Meus Olhos estão constantemente em 
ti, guardando-te ciumentamente, por medo que um estranho te  apanhe; 
não permito a ninguém tocar-te, por medo de que seus dedos 
machuquem tuas pétalas; Eu te vigio dia e noite; sou teu Guardião, 
portanto tem confiança; não permitirei a ninguém te ferir;” (AVVD-26 de março 

de 1989) 
 
“Meus profetas serão sempre perseguidos, julgados, açoitados, excluídos, 
caçados de cidade em cidade, olhados com desprezo e crucificados...” 
(AVVD-02 de abril de 1989) 
 
“...vinde a Mim e oferecei-Me vossos sofrimentos com amor; Eu e vós, 
vós e Eu, partilharemos esses sofrimentos;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“sê abençoada, ...por todas as calúnias ditas sobre ti e por todas as 
declarações falsas de que te acusam; fica feliz, pois tua recompensa será 
grande no Céu; agora tu Me acreditas? Quantas vezes disse que serás 
perseguida assim como Eu fui perseguido? Minha Mensagem atrairá 
corações, mas, apesar disso, alguns se voltarão contra ti, sem saber que 
Me condenam, uma vez que condenam Minha Mensagem; não te disse 
que eles te escrutarão para encontrar uma falha, assim como fizeram a 
outros que enviei?” (AVVD-11 de abril de 1989) 
 
“abençoa teus perseguidores, reza por teus acusadores, perdoa a todos 
com todo teu coração, aprende ...que Eu sou Amor; ama-Me, Eu preciso 
de amor para dá-lo aos outros; ama Meus irmãos assim 
como Eu te amo;” (AVVD-11 de abril de 1989) 
 
“esqueceste de Minha Paixão? Eu sofri por Amor, sê agora uma Comigo; 
fui Eu que permiti tudo acontecer dessa forma, para que experimentes do 
mesmo Cálice que Eu bebi em Minha Paixão;3” (AVVD-11 de abril de 1989) 
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[3] Neste momento, Jesus soou como se estivesse oferecendo-me um agrado! E estou feliz por Ele 
terme oferecido Seu Cálice. 

 
“alegra-te alma! alegra-te e sê feliz com Meu Dom!” (AVVD-11 de abril de 1989) 
 
“fica feliz por eles falarem toda espécie de calúnias sobre ti; Meus Olhos 
olham essas pessoas, ouço suas línguas e sinto seu coração;” (AVVD-11 de 

abril de 1989) 
 
“coragem, Eu te darei Minha Força para continuares;” (AVVD-11 de abril de 

1989) 
 
“diante dos olhos de teus perseguidores, Eu te alimentarei;” (AVVD-23 de abril 

de 1989) 
 
“venho em auxílio de todos os que recorrem a Mim; Meus Braços são 
vosso berço, Meu Sagrado Coração, vosso Refúgio;” (AVVD-23 de abril de 1989) 
 
“bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; 
... em breve, Minhas pombinhas, estarei convosco... amo todos vós 
eternamente;” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“...abençoo e perdoo vossos perseguidores, pois eles não sabem o que 
fazem;” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“acautela-te com relação ao demônio que redobra seus esforços para 
desanimar-te; ajudo-te a não caíres em suas armadilhas;” (AVVD-13 de maio 

de 1989) 
 
“cresce em tuas provas;” (AVVD-16 de maio de 1989) 
 
“enxugai vossas lágrimas todos vós que estais oprimidos dia e noite, pois 
Eu estou aqui para consolar-vos e guardar-vos;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“sei o quão fracos sois e que, à menor tempestade levantada por Meu 
inimigo, tremeis e caís, mas não desespereis nestes Tempos de Rebelião, 
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pois Eu, o Senhor, que sou vosso Refúgio e vosso Consolador, estou muito 
perto de vós;” (AVVD-15 de junho de 1989) 
 
“Eu sou um Refúgio para os necessitados e para os desesperados, um 
Abrigo para as tempestades levantadas por Meu inimigo, uma Eterna 
Primavera para os que têm sede...” (AVVD-15 de junho de 1989) 
 
“...não aflijas tua alma buscando compreender Minhas Vias, pois assim 
fazendo, estás apenas permitindo seres atraída para caminhos tortuosos; 
e a diferença disso, digo-te, é imensa! aceita em Paz o que te dou...” 
(AVVD-21 de junho de 1989) 
 

“sei que é difícil viver em um deserto, mas lembra-te de como Meus Olhos 
nunca te deixam;” (AVVD-05 de julho de 1989) 
 
“sei que és pobre, mas não sou Eu a Infinita Riqueza? não precisas 
preocupar-te, pois serei Eu quem te proverá, jamais penses, por um 
segundo, que te deixarei na escuridão; Eu encherei tua lâmpada com 
óleo; jamais deixarei de alimentar-te; ...Eu cuido de ti;” (AVVD-07 de julho de 

1989) 
 
“teus perseguidores, Minha filha, são Meus perseguidores também, eles 
são os que vêm de noite, à Minha Vinha, para destruí-La; porém não 
temas, sou como um vigia em guarda contra esses vagabundos; não 
permitirei a ninguém tocar nos frutos de Minha Vinha;” (AVVD-15 de julho de 

1989) 
 
“...não ficarei de lado em tuas adversidades...” (AVVD-12 de agosto de 1989) 
 
“vem, cai nos Braços de teu Abba para seres consolada, não encontrarás 
lugar melhor; põe tua confiança em Mim, oferece-Me tuas tristezas, farei 
bom uso delas; vem, e deixa-Me ser um esconderijo para ti; Eu disse: 
“Cuidarei de ti”; não deixarei as torrentes de teus perseguidores, que na 
realidade são os Meus perseguidores, levarem-te em suas ondas 
turbulentas; quanto mais te perseguirem, Minha filha, tanto mais, Eu, o 



488 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

Senhor, te elevarei e abençoarei; jamais te esqueças disso;” (AVVD-04 de 

setembro de 1989) 
 
“alguma vez já ouviste falar de alguém que tenha procurado viver com 
devoção a Mim e que jamais tenha sido atacado ou perseguido?” (AVVD-06 

de setembro de 1989) 
 
“até hoje, quem vier adiante falar de Minha Boca e elevar sua voz para 
transmitir Minha Mensagem, certamente será perseguido pelos Cains;” 
(AVVD-06 de setembro de 1989) 
 
“sempre haverá adversidades, mas Minha Força sempre te sustentará;” 
(AVVD-06 de setembro de 1989) 
 
“...deixa tudo em Minhas Mãos; teus acusadores são em realidade Meus 
acusadores, teus condenadores são Meus condenadores, teus 
perseguidores são Meus perseguidores;” (AVVD-13 de setembro de 1989) 
 
“...permite-Me educar-te, embora isso seja através de sofrimento;” (AVVD-

14 de setembro de 1989) 
 
“empenha-te e agrada-Me agora, dei-te tanto! tem-Me em Primeiro 
lugar... Eu sou teu Mestre e aprenderás de Mim;” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“...reza e pede por Minha Força, não deixes Satanás aproveitar-se de tua 
fraqueza e tentar-te;” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“reza, ...para que o demônio não te encontre dormindo; reza sem 
cessar;2” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
[2] Pensei que Jesus me quisesse acordada, rezando a noite inteira. Sei que, por exaustão, eu não 
conseguiria. Quando Jesus disse: “como tenho compaixão de ti”, Sua Voz era extremamente terna. 

 
“Eu sei o que é melhor para tua alma;” (AVVD-15 de setembro de 1989) 
 
“é normal que o demônio se enfureça; se soubesses o quanto ele odeia 
aqueles que Eu amo de um modo especial, compreende, ...porque ele te 
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ataca; mas Eu te protejo sob Meu Manto, jamais permitirei que te toque; 
e por isso, então, ele penetra tão malignamente nas almas que o escutam, 
colocando essas vítimas no teu encalço para perseguir-te1 e reduzir-te a 
um silêncio total; Satanás, usando essas pessoas como arma, está 
determinado a calar-te porque és como uma trombeta nos telhados de 
todas as casas, proclamando A Verdade dada a ti com toda Minha 
Autoridade; ... continua a bradar, continua a gritar com toda a força de 
tua voz; sê Meu Eco, pois tua voz é Minha Voz grita A Verdade a todas as 
Nações! não precisas temer, Meus perseguidores serão todos dispersos 
porque, na realidade, eles são Meus perseguidores, não teus;” (AVVD-30 de 

setembro de 1989) 
[1] Isso me recordou de minha visão do dia 29 de janeiro de 1989. 

 
“...Meu Caminho é reto mas estreito, e muito poucos O encontram; ...não 
te preocupes exageradamente toda vez que te podo; Eu te podo para que 
cresças mais forte e possas produzir mais frutos; quero multiplicar teus 
frutos; sei o que queres Me dizer: que te podo muito frequentemente;1 sei 
o que é melhor para ti, ...afinal, não Me ofereceste tua liberdade?” (AVVD-

26 de outubro de 1989) 
[1] Isso me fez sorrir. 

 
“trata teus inimigos, que são Meus inimigos, bondosamente, mas, ao 
mesmo tempo, ensina-os com firmeza;” (AVVD-23 de novembro de 1989) 
 
“...sei que é difícil viver no exílio e no vale da morte...” (AVVD-26 de novembro 

de 1989) 
 
“apoia-te em Mim quando estás cansada;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“...estás plenamente consciente de que qualquer um que Eu eleve a Mim, 
que fale Minha linguagem e que tente viver perto de Mim com devoção, 
certamente será atacado;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“Eu te lembrarei de como suportei Minha Cruz, desconsiderando Sua 
vergonha; então não desistirás por falta de coragem;” (AVVD-06 de dezembro de 

1989) 
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“jamais pedirei a uma alma além do que ela pode oferecer, não peço mais 
do que sua capacidade oferece;” (AVVD-07 de dezembro de 1989) 
 
“não precisas ter medo, pois estás envolvida por Meu Amor e em Meus 
Braços;” (AVVD-14 de dezembro de 1989) 
 
“Eu, o Senhor, te alimentarei diante dos olhos de teus perseguidores; 
...sente Minha dor ao te ver no meio desses lobos... Minha alma está 
desconsolada e Meu Coração se aflige a ponto de mobilizar legiões de 
anjos para virem consolar-Me; teus perseguidores dão-te água 
envenenada para beber, mas Eu te curarei  incessantemente, com o 
grande Amor que te tenho;” (AVVD-18 de dezembro de 1989) 
 
“quando as provações chegam, não protestes, não dês tua opinião, Minha 
Paz deveria ser a única coisa a vir de ti: a Paz do Senhor; as respostas 
espontâneas nas discussões podem transformar-se em erros irreparáveis; 
toma o que te dei de Meu Coração, nada menos, nada mais;” (AVVD-18 de 

dezembro de 1989) 
 
“percebe como Eu, teu Rei, olhei para ti que és nada, te formei e te elevei; 
por isso, tem paciência com aqueles a quem não dei tanto quanto a ti; 
implora Minha ajuda e Eu a darei a ti; não te censuro, amo-te, e portanto 
não quero que caias;” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
 
“lembra-te de que é o Amor que fala e de que no Amor trabalhas; quero-
te perfeita, quero-te indulgente e devotada;” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
 
“não sejais enganados, mas resisti aos vossos adversários, resisti àqueles 
que se opõem a Pedro; Eu Mesmo vos darei eloquência para 
reconhecerdes o que o Espírito hoje diz às Igrejas, portanto não prepareis 
vossa defesa...” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“Eu vos escolhi, eis porque sereis perseguidos...” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
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“...alguém que jamais foi provado sabe muito pouco; Eu, de Minha parte, 
constantemente vos vigiarei, mas desejo que também Me ofereçais vosso 
total abandono para que Eu possa vos moldar como Me agradar;” (AVVD-

10 de janeiro de 1990) 
 
“quero que sejais como barro nas mãos de um oleiro; pretendo moldar 
todos vós conforme Minha Divina Imagem; pretendo devolver-vos a 
divindade que uma vez tivestes, mas perdestes;” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“...mas aquele que proclama a Verdade nunca está isento de 
provações...” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“apoia-te em Mim cada vez que te sentes desanimada e fraca; amo-te e, 
por amor, permito certas situações e acontecimentos para mostrar-te que 
sem Mim, és nada; Eu permito esses eventos acontecerem para manter-
te perto de Mim, e para fazer tua alma depender de Mim e te apoiares 
em Mim; quero que confies em Mim;” (AVVD-30 de janeiro de 1990) 
 
“Meu Caminho é marcado com Meu Sangue, segue essas marcas e elas 
te conduzirão a Mim;” (AVVD-03 de abril de 1990) 
 
“não recuses Meu Cálice, embora Meu Cálice tenha gosto amargo, bebe-
o; bebe e dá-Me Glória e, como mirra, derramarei em ti Minhas Bênçãos;” 
(AVVD-03 de abril de 1990) 
 
“segue as marcas de Meu Sangue e não olhes para a direita ou para a 
esquerda;” (AVVD-03 de abril de 1990) 
 
“por causa de Meu grande Amor por ti, come menos nestes dias de 
purificação;” (AVVD-03 de abril de 1990) 
 
“abre teus olhos e olha para as marcas de Meu Sangue que derramei por 
ti;” (AVVD-03 de abril de 1990) 
 
“provações, sempre as terás, mas essas são para teu crescimento; quero-
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te forte, quero-te capaz de enfrentar dificuldades com prudência;” (AVVD-

13 de abril de 1990) 
 
“dize-Me, estás feliz apesar de todas essas provações?” (AVVD-12 de maio de 

1990) 
 
“...quando uma de tuas pétalas é arrancada, asseguro-Me de que outra 
pétala a substitua; com Minha Luz reforço tua haste, se apenas soubesses 
como te protejo e com que cuidado te trato... apoia-te em Mim quando 
estás cansada e Eu serei teu repouso...” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“Eu sou teu Deus e Comigo a teu lado, quem pode estar contra ti?” (AVVD-

23 de maio de 1990) 
 
“não rejeites com desdém as provações que te dou, alegra-te quando 
perseguida! alegra-te quando ameaçada por Minha causa! alegra-te 
quando atacada por Meus inimigos! essas, Minha filha, são as provações 
que te aperfeiçoarão; reza sem cessar; reza, reza, reza sem contar os 
minutos;” (AVVD-23 de maio de 1990) 
 
“não sabias que o dom do sofrimento vem de Minha Infinita generosidade 
e de Meu Infinito Amor? não hesites, então, em abraçar Minha Cruz; deixa 
teus braços apertarem Minha Cruz com fervor e Eu te conduzirei pelo 
Caminho da Vida; se teus pés se desviarem do Caminho reto, fica certa 
de que Meu Amor e Fidelidade te preservarão, Eu virei rapidamente em 
teu auxílio; que tua alma esteja em constante sede de Mim, deixa-Me 
ouvir e sentir teus suspiros de amor;” (AVVD-23 de maio de 1990) 
 
“lembra-te de que Meus Caminhos não são os teus caminhos; reza por 
discernimento;” (AVVD-08 de junho de 1990) 
 
“Meus Olhos velam por ti; Eu sou tua poderosa proteção e teu verdadeiro 
apoio...” (AVVD-30 de junho de 1990) 
 
“houve algum profeta que não tenha sido perseguido, ameaçado ou 
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atacado? eles estão em segundo lugar em Minha Igreja, depois dos 
apóstolos, no entanto eles foram sempre maltratados e abusados, pois de 
sua boca ouviu-se a verdade e a verdade os perturba;” (AVVD-30 de junho de 

1990) 
 
“felizes de vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem toda 
espécie de calúnia contra vós por Minha causa, alegrai-vos e ficai 
contentes! pois vossa recompensa será grande no céu; foi assim que 
perseguiram os profetas antes de ti;” (AVVD-04 de julho de 1990) 
 
“suporta esses sofrimentos por Minha Causa, tudo isso não será em vão: 
um dia verás a Luz face a face...” (AVVD-18 de julho de 1990) 
 
“sempre soube, Meu anjo, que essas pessoas te perseguiriam; como 
caçadores, cada um pegaria sua arma e te perseguiria, porque te envio a 
um povo que não é o teu;” (AVVD-15 de novembro de 1990) 
 
“os líderes de tua nação te perseguirão e te desanimarão e te tratarão 
como lhes agradar porque o que dei para carregares em tua mão não são 
ensinamentos de homem, mas Meus; e desde que Minha 
Linguagem e Meus Ensinamentos não as penetraram, eles discordarão e 
te tratarão como impostora;” (AVVD-15 de novembro de 1990) 
 
“já te disse que o mundo te condenará...” (AVVD-15 de novembro de 1990) 
 
“tu és Minha enviada e nada tens a temer por parte dos homens;” (AVVD-

23 de novembro de 1990) 
 
“vê ...Minha Cruz é pesada e, ah! tenho necessidade de repousar, de vez 
em quando; Eu disse: “quem é generoso o bastante para carregar Minha 
Cruz por Mim?” e tu respondeste: “tomai-me, purificai-me e fazei uso de 
mim como Vos agradar;”” (AVVD-04 de dezembro de 1990) 
 
“...a Cruz de Paz e Amor para unir todos vós está a teu cargo agora...” 
(AVVD-04 de dezembro de 1990) 
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“não te canses de abençoar teus perseguidores, não te canses de dar tuas 
costas aos açoitadores; podes ficar triste a ponto de morrer, mas a Rainha 
cuida sempre de ti, devolvendo-te à alegria e à vida; a Rainha 
te dá coragem e trata de tuas feridas com Seu Amor Maternal e Afeição; 
tua Mãe cuida de ti, Minha filha, como cuidou de Mim; em tua miséria e 
angústia, Ela vem voando e leva-te para o Seu Aposento,1 o 
mesmo Aposento em que Me concebeu;” (AVVD-04 de dezembro de 1990) 
[1] Seu Coração. 

 
“não guardes tuas lágrimas, porque enquanto tu as derramas nesse exílio, 
por causa dos muros que Meu povo construiu em todas as direções, em 
Minha Casa, dividindo-se, Eu também derramo Lágrimas de Sangue para 
misturá-las às tuas, assim, quando o Pai vir tuas lágrimas misturadas às 
Minhas, não recusará tuas súplicas de suspender o anátema, pois elas 
não mais serão tuas lágrimas, mas as Minhas;” (AVVD-04 de dezembro de 1990) 
 
“não deves sentir-te desolada; Eu estou contigo, a teu lado, nesse exílio;” 
(AVVD-06 de dezembro de 1990) 
 
“quando uma inesperada e mortal chicotada desce sobre ti, ...oferece-a a 
Mim; Eu farei bom uso dela;” (AVVD-09 de janeiro de 1991) 
 
“...Minhas Mensagens seguirão seu curso sem ti, mas tu serás sacudida; 
permitirei que as mãos sujas de teus perseguidores te atinjam e 
abertamente te maltratem; permitirei que te contradigam e, como corvos 
devastando a colheita, eles te atacarão; a seus olhos, tu parecerás como 
uma perdedora, pois as feridas que te infligirão serão impressionantes; 
essas feridas, ...te serão dadas de dentro de Minha Casa, e pelos Meus; 
elas te serão dadas pelos descendentes de Caim; permitirei que atinjam 
uma criança inocente, mas sua alegria se transformará em luto; sim, tu 
parecerás uma perdedora, ...mas também Eu não pareci um perdedor? 
pareci ter falhado em Minha Missão; pareci, aos olhos do mundo, como 
o maior dos perdedores;” (AVVD-18 de janeiro de 1991) 
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“tu és um sinal que lhes dou para suscitar perguntas que serão 
controversas; não tenho intenção de desanimar-te, ...mesmo quando 
alguns deles tentam impedir Minhas Mensagens de se espalhar ainda 
mais no meio do povo, sê firme, ...sê firme como uma rocha;” (AVVD-18 de 

janeiro de 1991) 
 
“serás dilacerada, mas Eu, o Senhor, estarei a teu lado, e tua força será 
Minha Força...” (AVVD-18 de janeiro de 1991) 
 
“quanto mais os homens abusarem de ti e tentarem apagar Minha Voz, 
tanto mais Eu serei ouvido;” (AVVD-06 de fevereiro de 1991) 
 
“mesmo que sejas arremessada pelo sopro de Meus inimigos, não te 
deixarei sem defesa; virei sempre em teu auxílio, Minha filha; se eles te 
desafiarem3, não respondas, Eu responderei em teu lugar;” (AVVD-25 de março  

de 1991) 
 
“sem provações não crescerás;” (AVVD-13 de abril  de 1991) 
 
“mesmo que te sintas sob constante ameaça de Meu inimigo, estou perto 
de ti para te apoiar;” (AVVD-13 de abril  de 1991) 
 
“qualquer um que lhe arrebate almas é uma ameaça para ele; essa é uma 
das razões pelas quais ele jamais perde qualquer ocasião de apontar para 
ti; muito frequentemente, ele utiliza pessoas com esse objetivo; do nada, 
ele pode produzir um ato de acusação para arruinar totalmente aquele 
que ele deseja atingir;” (AVVD-13 de abril  de 1991) 
 
“- bem aventurados os que aceitam ser açoitados, humilhados e pregados 
Comigo na Cruz, e que trazem as marcas de Meu Corpo, nos seus; vossa 
morada no Céu estará aberta para vos receber e vossa recompensa será 
grande;” (AVVD-14 de abril  de 1991) 
 
“- bem-aventurados sois vós, Meus cordeiros que, por Minha causa, sois 
caçados como presa, por lobos vorazes; partilhei vossa refeição, lado a 
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lado convosco; Eu vos digo que nenhum de vossos sofrimentos será em 
vão;” (AVVD-14 de abril  de 1991) 
 
“permitirei que tua natureza mortal seja colocada à prova, para que 
cresças em tuas provações, mas tua alma jamais será tocada; a carne e 
o sangue não podem herdar Meu Reino, por isso, não temas, pois através 
de tuas provações, Eu também sou glorificado; abandonada, jamais 
serás;” (AVVD-20 de abril  de 1991) 
 
“posso pedir-te algo além de tua capacidade?” (AVVD-25 de abril  de 1991) 
 
 
“provada, tu serás sempre;” (AVVD-12 de julho  de 1991) 
 
“é para o teu crescimento;” (AVVD-12 de julho  de 1991) 
 
“se, pela perfeição de tua alma, tivesse de fazer-te sofrer cem chicotadas, 
levando-te quase à morte, Eu o faria, sem hesitação, para salvar-te;” (AVVD-

12 de julho  de 1991) 
 
“duvidas de Minha Sabedoria?” (AVVD-12 de julho  de 1991) 
 
“conheço a capacidade de cada alma, portanto, confia em Mim;” (AVVD-12 

de julho  de 1991) 
 
“ao longo do caminho que deverás pisar, preparei para ti uma cama de 
rosas;” (AVVD-16 de julho  de 1991) 
 
“...esquece tuas preocupações destes dias e repousa em Mim, teu Deus; 
Eu sou um Oceano de Paz; ...dá-Me todas as tuas tribulações e Minha 
Paz as aniquilará;” (AVVD-16 de julho  de 1991) 
 
“e em ti, que és apenas Minha pupila, não provocarão eles as mesmas 
marcas que as de teu Mestre, o Primeiro Mártir?” (AVVD-20 de agosto  de 1991) 
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“permite-Me, de vez em quando, podar-te; acredita-Me, isto é necessário 
para o teu crescimento;” (AVVD-17 de abril  de 1992) 
 
“sei o quanto és frágil e o quanto Satanás gostaria de ver-te eliminada da 
superfície da Terra, mas Eu estou ao teu lado; portanto, nunca te 
queixes...” (AVVD-17 de abril  de 1992) 
 
“aceita todas as provações generosamente, com amor e com grande 
humildade; com essas virtudes, o demônio ficará desarmado e fugirá; 
jamais dês ocasião ao demônio;” (AVVD-17 de abril  de 1992) 
 
“tu te tornaste um objeto de pavor para Satanás; eis porque, agora, vês e 
sentes sua fúria; quanto mais aumentarem teus frutos, tantos mais 
incêndios ele fabricará, acumulando falsidade e fraude para  
acusar-te; ...apesar de tudo isso, queres ainda continuar esta Divina Obra 
Comigo?” (AVVD-17 de abril  de 1992) 
 
“não te preocupes com aqueles que vêm a ti, com infindáveis argumentos 
e mania de questionar tudo e discutir palavras; essas pessoas são presas 
do Tentador e permitem ao Tentador, ao dar-lhe ensejo, serem pegas 
pelas ambições; impõe tuas mãos sobre essas pessoas e as abençoa: “em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”; tu Me honrarás e 
glorificarás;” (AVVD-18 de abril  de 1992) 
 
“os malvados esperam destruir-te, Minha filha, tu a quem escolhi, 
tratando-te como a escória da Terra, mas jurei manter-te de pé; Eu te 
manterei para os Meus propósitos...” (AVVD-20 de abril  de 1992) 
 
“disse-te, ...que teus perseguidores terão permissão de infringir-te 
impressionantes feridas, mas elas são para Minha Glória e para tua 
purificação;” (AVVD-20 de abril  de 1992) 
 
“deste-me uma gota ou duas de tua vida, e Eu, quantas te dei? Eu te dei 
para beber das Fontes Eternas de  Meu Peito, nunca falhei contigo; numa 
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batalha árdua, venci teu coração, insignificante criaturinha, e te fiz 
Minha; tratei-te suave e delicadamente, mais do que a qualquer outro, 
apesar de tua infantil insolência; Eu, teu Criador, fiquei encantado com 
tua inefável fraqueza e miséria, e tu, Minha criatura, ficaste admirada 
pela Minha Beleza perfeita e Minha Luz deslumbrante; és barro e, com o 
mesmo barro, modelei e dei forma a outros também; soprei Vida em ti e 
fiz, de cada um de vós, um retrato de Minha Imagem;” (AVVD-20 de abril  de 

1992) 
 
“não tens de provar tua inocência,2” (AVVD-20 de abril  de 1992) 
[2] Meus acusadores decidiram, entre si, julgar-me e condenar-me como não sendo de Deus. Eles se 
deram, até mesmo, ao trabalho de escrever um livro contra mim. (Cinco pessoas.) 

 
“abraçai Minha Cruz, Minha Cruz vos levará à santidade e ao vosso lugar 
no Céu; o Amor vos abraçará;” (AVVD-29 de maio  de 1992) 
 
“sê firme e não vaciles nas tempestades; Eu estou a teu lado; não tenhas 
medo, a Verdade falará;” (AVVD-05 de junho  de 1992) 
 
“Eu sou tua Força, tua Fortaleza; embora o chicote caia em tuas costas 
incessantemente, não desanimes; lembra-te de como Eu, 
voluntariamente ofereci Minhas costas pela vossa salvação sem 
reclamar;” (AVVD-05 de junho  de 1992) 
 
“Eu te lembrarei uma vez mais: nenhum servo é maior que seu Mestre;” 
(AVVD-05 de junho  de 1992) 
 
“se o mundo Me perseguiu, ele te perseguirá também; se Me feriram, eles 
te ferirão também; se ridicularizaram e zombaram de seu Rei, eles 
ridicularizarão e zombarão de Seus familiares também; e, se  eles Me 
crucificaram, seu Deus, também te arrastarão para o Calvário e te 
crucificarão;” (AVVD-05 de junho  de 1992) 
 
“oferece-Me tua vida como um bom soldado, uma vez que Eu te alistei 
nesta Santa Batalha, para lutar contra o erro e ser uma ameaça para 
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Satanás e todo seu império;” (AVVD-05 de junho  de 1992) 
 
“não tenhas medo dos sofrimentos que estão para te atingir; sê corajosa 
nas provações, sê paciente como Eu sou paciente;” (AVVD-05 de junho  de 1992) 
 
“quem é Meu servo e vem de Minha casa, com certeza será atacado...” 
(AVVD-05 de junho  de 1992) 
 
“não tenhais medo das tempestades que se levantam de vez em quando; 
Meu Sagrado Coração é vosso Refúgio...” (AVVD-05 de junho  de 1992) 
 
“não estás só; Eu estou sempre contigo para te consolar e te guardar, 
como se guarda a pupila do olho; não digas: “há escuridão à minha volta,” 
estou perto de ti para tirar-te dessa escuridão; só precisas dizer: “vinde 
Senhor!” e Eu voarei a ti, Meu filho;” (AVVD-10 de julho  de 1992) 
 

“Senhor, a primeira vez em que fui perseguida e que apresentei a 
minha defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Mas 
Vós, Senhor, me assististes e me revestistes de forças, a fim de que 
por mim a Mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida por 
todas as nações. E eu fui libertada da boca do leão. O Senhor me 
libertará de toda obra maligna, e oh! elas são muitas! No fim, Vós 
me levareis, a salvo, para o Vosso Reino. A Vós a glória pelos 
séculos dos séculos! Amém.1” (AVVD-14 de julho  de 1992) 
[1] 2Tm 4, 16-18. 

 
“sendo fiéis a Mim, sofrereis grandes perseguições, mas não vos prometi 
vestes brancas no Céu? não vos prometi que não mais tereis fome ou 
sede?3 por isso, não tenhais medo quando as tempestades se levantarem 
contra vós, as Escrituras estão sendo cumpridas; felizes sois vós, que 
morrerdes em Mim, o Senhor, deveras, Eu vos recompensarei;” (AVVD-20 

de julho  de 1992) 
[3] Alusão a Ap 7, 9-17. 

 
“quem se mantiver fiel a Mim não será arrancado nas tempestades, mas 
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aquele que se deixar conquistar pelo mundo perderá Meu Coração;” (AVVD-

09 de agosto  de 1992) 
 
“não deves ficar triste quando és perseguida; quanto tempo levarás para 
Me compreender?” (AVVD-09 de agosto  de 1992) 
 
“dizeis sofrer injustiça por causa de Meu Nome, alegrai-vos; pois, em 
breve, Meu Dia despontará sobre vós, como fogo! alegrai-vos e ficai 
contentes quando vos acusarem e vos desgraçarem publicamente, 
exibindo-vos como um espetáculo de desgraça por Minha Causa e de 
Minha Mensagem; será maior vossa recompensa no Céu por terdes 
suportado com amor os insultos do mundo;” (AVVD-20 de agosto  de 1992) 
 
“se Meus próprios parentes acreditaram que Eu estava fora de Mim,2 o 
que não ouvirás, então, de teus amigos?” (AVVD-11 de setembro  de 1992) 
[2] Mt 3, 21 

 
“Eu vos darei o suficiente para cobrir vossas despesas, portanto, não Me 
ponhais à prova;2 sede unidos a Mim e entre vós mesmos, nunca vos 
desespereis em vossas provações; fazei vosso melhor e Eu farei o resto!” 
(AVVD-17 de setembro  de 1992) 
 
“coragem, rezai para não afundardes;” (AVVD-17 de setembro  de 1992) 
 
“para vos libertardes de vossas inclinações humanas e fraquezas, pedi 
ajuda ao Meu Espírito; pedi e vos será dado; Eu sou manso e humilde de 
coração e conheço tudo em vossos corações; por isso, pedi a Meu Espírito 
e Meu Espírito virá em vosso auxílio;” (AVVD-17 de setembro  de 1992) 
 
“não te desgastes nem te lamentes amargamente, enquanto és pregada 
em Minha Cruz, toma-Me como um exemplo de dignidade; em breve o 
joio será arrancado do trigo, antes que qualquer um de vós perceba;” 
(AVVD-25 de setembro  de 1992) 
 
“não há graças sem sofrimento;” (AVVD-25 de setembro  de 1992) 
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“se tua alma apenas soubesse o que te ofereço e faço por ti; serias tu 
quem Me pediria mais provações, sofrimentos, cruzes, tudo!” (AVVD-25 de 

setembro  de 1992) 
 
“Eu disciplino aqueles que amo, por isso não contestes o que Me parece 
bom; és Minha joia e, como se faz com algumas pedras preciosas, Eu te 
corto, lapido e moldo na forma que tenho em Mente;” (AVVD-25 de setembro  

de 1992) 
 
“tu Me censuras por ser generoso com tua alma? não concordamos que 
Me deixarias livre para fazer o que Me agrada contigo? vem, és fraca, 
oferece-Me tua fraqueza e tua miséria; ah! uma coisa mais; a não ser que 
um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanecerá apenas um grão; 
mas, ...se ele morre, produz uma rica colheita...” (AVVD-29 de setembro  de 1992) 
 
“compreende o que quero dizer; deixa que teus pensamentos, teus 
desejos, tudo se assemelhe aos Meus!” (AVVD-29 de setembro  de 1992) 
 
“toma tua cruz, então, e segue-Me; amo-te loucamente, portanto ama 
Minha Cruz também, loucamente;  ama-Me loucamente;” (AVVD-29 de 

setembro  de 1992) 
 
“serve e não esperes ser servida...” (AVVD-01 de outubro  de 1992) 
 
“sendo fiel a Mim, sofrerás grandes perseguições, mas não te prometi que 
não terás mais fome ou sede?1 portanto, não tenhas medo quando as 
tempestades se levantarem contra ti;” (AVVD-01 de outubro  de 1992) 
[1] Alusão ao Ap 7, 9-17 

 
“teu sofrimento te conduz à santificação...” (AVVD-08 de outubro  de 1992) 
 
“aprende que a oração, o amor e a humildade são as armas mais 
poderosas contra Satanás;” (AVVD-08 de outubro  de 1992) 
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“cada vez que alguém te fere, Meu Coração, um Abismo de Amor, Se 
escancara para te absorver em Suas profundezas; retribuo cada um de 
teus ferimentos com Ternura e Beijos de Minha Boca...” (AVVD-21 de outubro  

de 1992) 
 
“estás disposta a aceitar as cruzes que te dou? ...Eu te fiz uma 
pergunta...” (AVVD-21 de outubro  de 1992) 
 
“farei tua alma bêbada de sede por Minhas flechas;” (AVVD-21 de outubro  de 

1992) 
 
“não te contorças em Minhas Mãos, permite-Me afastar as partículas que 
impedem Minha passagem em tua alma, deixa-Me proceder sem tuas 
objeções; não necessitas lembretes com inscrições gravadas, quero 
Minha passagem livre;” (AVVD-21 de outubro  de 1992) 
 
“estou determinado a aperfeiçoar-te apontando Minhas flechas em ti, 
dobrando-te e fazendo-te obediente e humilde; tua alma aprenderá a 
suportar a provação de seres aberta e publicamente caluniada e 
ridicularizada; e uma vez que és incapaz de te dignares abaixar, Minha 
intervenção é necessária;” (AVVD-21 de outubro  de 1992) 
 
“não gostaria de que, no último minuto, tu Me parecesses inaceitável; o 
Meu íntimo anseia por tua perfeição, portanto jamais te queixes daqueles 
que te caluniam, por escrito ou em público; teus sofrimentos Me 
glorificam, portanto deixa que tua alma tenha sede de tais ofensas contra 
ti; que dom maior poderia Eu oferecer a uma alma tão distante da 
perfeição?” (AVVD-21 de outubro  de 1992) 
 
“teus traços, deixados para trás, trarão muitas almas a Mim; portanto, 
concentra-te em Meus Próprios traços e segue-Me;” (AVVD-01 de novembro  de 

1992) 
 
“Eu cuidarei de ti; tens de Me deixar livre para purificar-te; manchas em 
tua alma entristecem-Me e são um horror para Mim; quero Meu altar sem 
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manchas, Eu o quero puro; quero revestir-te com vestes esplêndidas;” 
(AVVD-05 de novembro  de 1992) 
 
“preciso despojar-te e tornar-te pobre, Eu amo a pobreza;” (AVVD-05 de 

novembro  de 1992) 
 
“se o mundo te odeia, é porque Me amas;” (AVVD-10 de novembro  de 1992) 
 
“se o mundo te considera impostora, saibas que és autêntica, pois o 
primeiro a quem o mundo considerou como impostor fui Eu; ama! e 
perdoa! reza por aqueles que tramam inacreditáveis conspirações contra 
Meu Espírito Santo...” (AVVD-10 de novembro  de 1992) 
 
“...e que tudo o que fizeres seja plantado no amor; Eu te abastecerei e te 
encherei de consolações;” (AVVD-10 de novembro  de 1992) 
 
“quando fores perseguida, entra no Meu Sagrado Coração e saboreia Meu 
Amor;” (AVVD-19 de novembro  de 1992) 
 
“e, se algum de vós for caluniado e rejeitado porque testemunha a 
Verdade, voltai para vossa Santa Mãe; Ela consolará vossa alma e vos 
dará coragem; se o mundo inflige em vós impressionantes chagas, voltai 
para vossa Mãe e Ela curará vossas feridas com Amor Maternal e Afeição; 
assim como cuidou de Meu Filho Amado, vossa Santa Mãe também 
tomará conta de vós; em vossa miséria e aflição, Ela virá voando a vós 
e vos levará ao Seu Coração, esse mesmo Coração que concebeu o 
Salvador; vossa Santa Mãe no Céu vos ensinará a aumentar Meu Reino 
na Terra ensinando-vos a Me amar;” (AVVD-13 de dezembro  de 1992) 
 
“se te afastares de Mim, Eu dobrarei tuas cruzes para te salvar...1” (AVVD-

17 de dezembro  de 1992) 
[1] Compreendi que se eu não O seguir, Ele também me deixará, e apenas com cruzes. Vendo que Eu 
O compreendi mal, Ele acrescentou a frase seguinte. 

 
“não dês atenção quando teus acusadores te analisam e te julgam 
erradamente; ama e sê paciente;” (AVVD-09 de março  de 1993) 
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“não temas, pois estou diante de ti e sou teu Escudo;” (AVVD-17 de março  de 

1993) 
 
“é verdade que permito certas coisas acontecerem, mas elas são para 
Minha maior Glória; uma vez que, Eu e tu fizemos um pacto de 
Fidelidade, não permitirei que nada se interponha entre Mim e ti;” (AVVD-

17 de março  de 1993) 
 
“não busques a glória dos homens, pois quem é admirado pelos homens 
é detestável à Minha Vista; por isso deixa que te cacem, deixa que te 
persigam, e não tenhas medo, Meu cordeiro, daqueles que matam o 
corpo mas nada mais podem fazer depois disso; Eu te direi de quem 
deves ter medo; tem medo Daquele que, após a morte, tem o poder de 
lançar no inferno;” (AVVD-08 de abril  de 1993) 
 
“aprende que, quem te toca,1 toca a pupila de Meus Olhos! faze tudo o 
que podes, ...para vires à Minha Presença, como uma alma que 
atravessou suas provações com fé;” (AVVD-08 de abril  de 1993) 
[1] Significa molestar-me 

 
“mostra-Me que permaneces firme como uma árvore, bem enraizada na 
Verdade, no Amor, na Fé e na Esperança, e para que, quando vier provar 
teus frutos, Eu possa exultar! prefere o sofrimento a ceder à   fraqueza de 
tua carne...” (AVVD-08 de abril  de 1993) 
 
“não te preocupes e não busques a aprovação daqueles que vêm do 
mundo, busca apenas a aprovação do teu Criador;” (AVVD-09 de abril  de 1993) 
 
“trabalha duro para honrar Aquele que te enviou;” (AVVD-09 de abril  de 1993) 
 
“não tenhas medo, Minha esposa, vem e coloca tua cabeça em Meu 
Sagrado Coração de vez em quando, e dá-te algum descanso; não te 
reprovarei nem te acusarei por não corresponderes exatamente às Minhas 
exigências; Minha Força te levantará de tuas quedas e, aos poucos, como 
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Fogo rugindo, Eu te consumirei nas chamas de Meu ardente Amor, assim, 
acabarás fazendo Minha Vontade e correspondendo perfeitamente às 
Minhas exigências... não sou teu Criador e Esposo?” (AVVD-12 de abril  de 1993) 
 
“Eu te dei o privilégio, não apenas de estar Comigo desse modo especial, 
mas também de sofrer por Mim;” (AVVD-16 de abril  de 1993) 
 
“não esperes agradecimentos ou compaixão do mundo, pois Eu também 
não recebi nenhum dos dois no Meu caminho do Calvário;” (AVVD-16 de abril  

de 1993) 
 
“portanto, alegra-te pelas feridas que Meus amigos te infligem; Eu trarei 
muitos de volta a Mim...” (AVVD-16 de abril  de 1993) 
 
“quem ouve Minha Voz e as Minhas Palavras, suportará as provações 
sem queixas;” (AVVD-18 de abril  de 1993) 
 
“alguns te apedrejarão, alguns te atirarão na lama, alguns levantarão seus 
punhos e te ameaçarão, mas não tenhas medo deles; dizes que eles 
amontoam insulto após insulto, calúnia após calúnia sobre tua cabeça;” 
(AVVD-27 de maio  de 1993) 
 
“o que mais poderia te dar, que já não tenha dado? foi-te concedida 
Sabedoria e Meu Espírito está contigo para fazer-te suportar a flagelação 
do mundo e ah!... Eu te dei o dom de ter sede de Mim e desejar-Me, um 
dom inestimável;” (AVVD-27 de maio  de 1993) 
 
“o que desejas que te diga: “segue-Me, mas não nas Minhas Pegadas?”; 
isso não pode ser, quem Me serve, deverá seguir Minhas Pegadas 
manchadas com Meu Sangue...” (AVVD-03 de junho  de 1993) 
 
“caminhai Comigo no Meu Passo;” (AVVD-29 de junho  de 1993) 
 
“lembra-te sempre de que estou perto de ti e, ainda mais, nos teus 
problemas; estou perto de ti nos teus problemas, nas alegrias e em todo 
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acontecimento..” (AVVD-28 de julho  de 1993) 
 
“não temas os orgulhosos; deixa-os para Mim, mas tu, reza por eles, pois 
também são Meus filhos e também devem ser salvos;” (AVVD-28 de julho  de 

1993) 
 
“não te desanimes com aqueles que não percebem Meu Plano em ti;” 
(AVVD-30 de setembro  de 1993) 
 
“seus ataques contra ti são como uma pedra atirada no meio de Meus 
Olhos...” (AVVD-30 de setembro  de 1993) 
 
“Eu te darei força suficiente para suportares as provações dirigidas a ti, a 
fim de manteres a Paz que te dei;” (AVVD-30 de setembro  de 1993) 
 
“serve-Me lealmente e perdoa teus acusadores...” (AVVD-30 de setembro  de 

1993) 
 
“embora violentas acusações venham a cair sobre ti como granizo, não 
tenhas medo, Eu te apertarei ainda mais ao Meu Coração e te protegerei;” 
(AVVD-06 de outubro  de 1993) 
 
“não, não abras tua boca para responder se alguém te tratar duramente; 
mas ai daqueles que chamam mal ao bem e bem ao mal!” (AVVD-04 de março  

de 1994) 
 
“não disse que tudo o que passei na Terra, passarás conforme a 
capacidade de tua alma? Vês que honra te dou?” (AVVD-04 de março  de 1994) 
 
“escuta, se um dos que se sentavam perto de Mim, à mesa, traiu-Me, a 
Mim, que sou teu Mestre, não armariam agora ciladas contra ti 
também...” (AVVD-04 de março  de 1994) 
 
“alegra-te! teu Mestre está contigo e te pede para rezares por essas almas, 
pois elas Me são tão preciosas como tu;” (AVVD-04 de março  de 1994) 
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“faze tudo o que deve ser feito sem queixas ...tu não te exaures em vão;” 
(AVVD-21 de março  de 1994) 
 
“...te darei força suficiente para Me honrares e graciosamente cumprires 
tua missão;” (AVVD-21 de março  de 1994) 
 
“estás em Minhas Mãos e, portanto, nada tens a temer;” (AVVD-28 de março  

de 1994) 
 
“Eu Próprio tomo vossa causa para ter certeza de que não sereis 
devorados pelo Inimigo;” (AVVD-13 de abril  de 1994) 
 
“não tremas quando Me vires chegar a ti com Meu arco e flechas; Meu 
Braço ainda tem de quebrar mais algumas pedras dentro de ti;” (AVVD-26 

de maio  de 1994) 
 
“mesmo que sejas perseguida, suporta-o passivamente;” (AVVD-27 de maio  de 

1994) 
 
“tolera teus adversários com amor;” (AVVD-02 de junho  de 1994) 
 
“não ouviste que os sofrimentos trazem paciência? digo-te, eles te trazem 
mais perto de Mim;” (AVVD-02 de junho  de 1994) 
 
“por vosso sacrifício, de desertos faço jardins...” (AVVD-10 de junho  de 1994) 
 
“por vosso amor, ressuscito os mortos;2” (AVVD-10 de junho  de 1994) 
[2] Espiritualmente mortos. 

 
“Eu sou o Rochedo de tua salvação;” (AVVD-15 de junho  de 1994) 
 
“permite que essas coisas aconteçam, pois com esse sacrifício obtenho 
almas que estão na estrada da perdição; ...um dia Eu te mostrarei a 
enorme multidão de almas que salvei através das feridas que teus 
detratores te impuseram e através de teus atos de reparação...” (AVVD-26 de 

junho  de 1994) 
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“não te deixes afetar por teus críticos...” (AVVD-04 de julho  de 1994) 
 
“Meu Coração sangra quando te vejo triste... sente Minha dor... quero 
que permaneças em Minha Paz e em Minha Alegria; não te apresses e 
não fiques aborrecida com coisas que não duram!” (AVVD-19 de julho  de 1994) 
 
“uma vez que vens do Messias também sofrerás como Ele sofreu...” (AVVD-

23 de julho  de 1994) 
 
“mesmo que houvesse dezenas de milhares postos contra ti pelo Inimigo, 
não tenhas medo, Eu estou a teu lado para te defender; Minha Presença 
é teu Escudo;” (AVVD-18 de outubro  de 1994) 
 
“não digas: onde está meu Jesus? Minha bem-amada, Eu estou sempre 
contigo, Meu olhar está constantemente em ti;” (AVVD-20 de outubro  de 1994) 
 
“aquele que injustamente te toca, toca a menina de Meus Olhos;” (AVVD-

09 de novembro  de 1994) 
 
“quanto a teus opressores em teu país, não os consideres como inimigos, 
mas como pessoas que também são parte da família e, portanto, Nos2 

são queridos, e necessitam orações;” (AVVD-09 de novembro  de 1994) 

[2] Santíssima Trindade. 

 
“aceita tua Cruz e deixa o Pai retribuir àqueles que te ferem;” (AVVD-09 de 

novembro  de 1994) 
 

“suporta com paciência a Cruz a ti confiada, pois tudo o que 
fazes não será em vão; retribui à maldade com bondade; retribui 
ao mal com bondade e amor; sê atenciosa para com o pobre e 
o miserável, para dares glória a Mim; sê leal e confiante apenas 
em Mim, teu Deus; não estás só; Eu, o Espírito Santo, sou tua 
vida e Aquele que te dirige para o Nosso Reino; reza sem cessar 
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e sê santa em Minha Presença;” (AVVD-09 de novembro  de 1994) 

 
“afungentarei teus opressores, e Eu Próprio defenderei tua causa; estou 
contigo, portanto de quem mais necessitas?” (AVVD-11 de novembro  de 1994) 
 
“nunca apresentes tua defesa; há muitas testemunhas que podem apoiar-
te, mas a maior de todas elas é Meu Espírito Santo;” (AVVD-01 de dezembro  de 

1994) 
 
“deixa que teus opressores se apresentem e Me expliquem o teu 
conhecimento do Meu Conhecimento...” (AVVD-07 de dezembro  de 1994) 
 
“tuas dificuldades serão muitas, Minha filha, mas suporta-as com 
dignidade para honrar Meu Nome e, através delas, no fim, Eu triunfarei;” 
(AVVD-07 de dezembro  de 1994) 
 
“se passas pelos terrores da Noite, não tenhas medo... Eu estou contigo, 
Eu estou contigo; obtenho Meu consolo em tua aflição; tu és Meu consolo, 
Meu apoio para a cabeça e Meu jardim, deixa teu coração consumir-se 
de desejo por Mim;” (AVVD-18 de dezembro  de 1994) 
 
“...a fim de resgatar Meu rebanho, necessito sacrifício, generosidade e 
amor...” (AVVD-18 de dezembro  de 1994) 
 
“jamais fiques triste quando uma porta é fechada em teu rosto; Eu estou 
contigo, por isso não te preocupes, Minha filha; não podes nunca 
testemunhar por Mim sem seres perseguida;” (AVVD-13 de janeiro  de 1995) 
 
“fica em paz no meio da fúria e das tribulações, permanece em Minha 
Paz;” (AVVD-08 de fevereiro  de 1995) 
 
“jamais permitas que teu coração se perturbe com a crueldade dos 
homens... estou contigo mesmo quando não Me vês, Minha filha, Eu 
estou contigo; ... põe tua esperança em Mim e em ninguém mais;” (AVVD-

08 de fevereiro  de 1995) 
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“permiti-Me corrigir-vos, pois necessito vosso total abandono;” (AVVD-25 de 

fevereiro  de 1995) 
 
“dizer-te agora que Eu vou descarrega1 de ti Minha Cruz que tão 
generosamente pediste para partilhar Comigo, seria completa loucura de 
Minha parte! as provações que suportas por Mim não são mais do que 
qualquer um tem... não percas a coragem, filha, e não te aventures em 
dizer: aquele que sonda o coração não tem compreensão?” (AVVD-06 de março  

de 1995) 
[1] A palavra descarregar, tirar a carga, tem aqui duplo sentido. O primeiro é aliviar. O segundo é tirar 
o oráculo, deixarei de dar-te oráculos, pois carga em hebraico (massa) significa oráculo. Ler Jr 23, 33-
40. 

 
“...és débil e vacilas agora... não Me desapontes...” (AVVD-06 de março  de 

1995) 
 
“não fiques intimidada por Meus Cravos; ...sabes que a humilhação e a 
calúnia te santificam?” (AVVD-06 de março  de 1995) 
 
“se espinhos e abrolhos surgirem, não temas, eles têm de vir, de qualquer 
modo, Eu te levantarei e passarás sobre eles; eles não te machucarão;” 
(AVVD-18 de março  de 1995) 
 
“não permitas que essas coisas perturbem teu coração; Eu estou no 
comando da Igreja, portanto não te desanimes;” (AVVD-01 de maio  de 1995) 
 
“tu te esquecestes de que fui tratado como um blasfemador e fui por essa 
razão condenado? então por que te surpreendes por seres julgada como 
alguém que usa de linguagem pervertida e abusiva? eles Me julgaram  
conforme seus critérios humanos do mesmo modo como hoje te julgam; 
Minha filha, não temas...” (AVVD-01 de maio  de 1995) 
 
“no Dia do Julgamento eles tremerão diante de Meu Trono, pelo cômputo 
de seus pecados, a não ser que se arrependam antes de seu dia;” (AVVD-

01 de maio  de 1995) 
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“suas implacáveis acusações contra ti serão também implacáveis contra 
eles; suas acusações os acusarão;” (AVVD-01 de maio  de 1995) 
 
“no Dia do Julgamento, todos os que te acusaram e zombaram de ti 
ficarão assaltados pelo remorso por terem rejeitado Meu Tesouro 
Inesgotável, do qual seu espírito poderia ter adquirido Sabedoria e 
ganhado Minha amizade, essa amizade que os teria conduzido à beleza 
de Minha Soberania e Esplendor, e à intimidade de seu Deus;” (AVVD-01 de 

maio  de 1995) 
 
“...e eles perceberão quão amargo fizeram Meu Cálice...” (AVVD-01 de maio  

de 1995) 
 
“nunca deixes Meu Coração; Meus inimigos te perseguem, mas, na 
verdade, eles Me perseguem;1” (AVVD-01 de maio  de 1995) 
[1] Alusão a At 9, 4-5. 

 
“tem coragem, Eu estou a teu lado; chama-Me quando estiveres cansada 
e Eu te levantarei;” (AVVD-01 de maio  de 1995) 
 
“Eu sou Aquele que intervirá nos momentos de tirania praticadas contra 
ti, portanto sê paciente;” (AVVD-01 de maio  de 1995) 
 
“não fiques aí parada, como se de repente tivesses ficado viúva... 
encontra teu alívio em Meu Amor, pois estou contigo;” (AVVD-10 de maio  de 

1995) 
 
“...serei sempre tua proteção,5 não percas a Paz que te dei... teu alimento 
é fazer Minha Vontade;” (AVVD-12 de maio  de 1995) 
[5] Jesus usou a palavra proteção, ao invés de protetor. 

 
“cada censura lançada injustamente contra ti, purifica tua alma, atraindo-
te para mais perto de Mim; se todos, até mesmo teus amigos mais 
queridos, te abandonarem, Eu jamais te abandonarei;” (AVVD-12 de maio  de 

1995) 
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“lembra-te também, ...de que em tempos de perigo, Eu te levantarei;” 
(AVVD-12 de maio  de 1995) 
 
“...permanece enraizada em Deus, em Seu Amor, e nenhum ataque será 
capaz de abalar-te;” [São Miguel] (AVVD-12 de maio  de 1995) 
 
“Meu Trabalho é feito em paz, harmonia e alegria;” (AVVD-07 de julho  de 1995) 
 
“Eu vos avisei de que, trabalhando para Mim, certamente as dificuldades 
viriam, e foi o que cada um de vós descobriu; mas não desespereis, Eu 
estou convosco, enquanto Me permanecerdes fiéis, portanto confiai em 
Mim, continuarei a dar-vos força, coragem e esperança;” (AVVD-31 de julho  

de 1995) 
 
“tu és Meu Território e Minha Propriedade, cerquei-te com muitos anjos 
que te guardam, e Eu Próprio sou tua Sentinela; ... quanto aos teus 
perseguidores, reza por eles; mostra bondade e misericórdia, retribui ao 
mal com o amor;” (AVVD-16 de agosto  de 1995) 
 
“ordeno-te ficares insensível aos insultos dos homens e a não 
responderes, assim como Meu Filho não respondeu, mas permaneceu 
em silêncio, e nesses sofrimentos Eu estabelecerei a Paz;” [Pai] (AVVD-06 de 

setembro  de 1995) 
 
“não te preocupes com o que está além de tuas possibilidades1 e de tua 
força, pois suprirei o que te falta; dá-Nos tanto quanto puderes; ... em 
tuas grandes provações, derramei Meus Tesouros em muitos corações;” 
(AVVD-06 de setembro  de 1995) 
[1] Meio de compreensão. 

 
“é assim que trato Minhas almas prediletas, na obediência e no 
apagamento;” (AVVD-06 de setembro  de 1995) 
 
“...através de teus sofrimentos Eu salvarei muitos;” (AVVD-17 de outubro  de 

1995) 
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“gostaria de que esta provação não te fizesse perder Minha Paz;” (AVVD-15 

de novembro  de 1995) 
 
“não tenho permissão para te fortalecer através de provações?” (AVVD-15 de 

novembro  de 1995) 
 
“...pega teu azeite de Mim; ... se alguém te atacar por Minha causa, toma 
isso como honra; ... quando aprenderás? ... por que não te posso 
alimentar com este pão quotidiano, que Eu provei com fervor para vos 
salvar e glorificar Meu Pai? deverias pedir mais, deverias pedir para que 
ele caia como chuva sobre ti; ... aceita o conselho de teu Esposo: implora 
por mais sofrimentos, traze-Me este incenso que Me prometestes;” (AVVD-

30 de janeiro  de 1996) 
 
“não tenhas medo dos orgulhosos de coração, pois eles sempre se 
vangloriarão de seu poder, eles nada são aos Olhos do Senhor;” [Maria]   
(AVVD-09 de abril  de 1996) 
 
“inscrevi teu nome em Meu Coração; e fiz o mesmo por todos os que 
amam Meu Filho e Me amam; ... cresce no Coração de tua Mãe, para 
que todo teu ser brilhe como pedras preciosas com a Luz4 na qual estou 
envolvida, e multidões de nações venham então a ti, atraídas por tua 
beleza,5 e quando perguntarem: quem te moldou para seres 
resplandecente como mil pedras preciosas? testemunha e dize: fui 
modelada no mais Puro dos Corações, tomando forma nesse mesmo 
Coração em que nosso Redentor desabrochou e tomou carne e sangue, a 
fim de que eu também me torne da Mãe de Deus, a filha e, deste modo, 
seja capaz de expressar pensamentos dignos dos dons do Todo-
Poderoso;” [Maria] (AVVD-09 de abril  de 1996) 
[4] Nossa Senhora refere-Se ao Espírito Santo. [5] No Coração de Nossa Senhora, nossa alma pode ser 
embelezada, mas sem mérito nosso. 

 
“tira de Meu Coração todas as Riquezas que a Sabedoria Me concedeu, 
para que também possas aprender a amar o Pai, Meu Filho e o Espírito 
Santo; ... vem e tira de Meu Coração as virtudes que Me foram dadas,6 
... quero-te formosa para o Meu Filho e agradável ao Pai, quero-te perfeita 
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para o coração do Emanuel;  derramarei de Meu Imaculado Coração em 
teu coração, todas Minhas Graças a fim de que teu coração também se 
transforme num altar para o Altíssimo, um turíbulo cheio de ardente 
incenso para que tu também caminhes na Graça e na Fidelidade;” [Maria]  
(AVVD-09 de abril  de 1996) 
[6] Criada sem pecado, desde o início 

 
“tu tens medo, sem razão; devo dizer que não confias mais em Mim?” 
(AVVD-15 de abril  de 1996) 
 
“ouve-Me, embora muitos lutem contra ti, não temas; eles não te 
vencerão, porque Eu estou contigo;” (AVVD-15 de abril  de 1996) 
 
“em vossos dias, os profetas que profetizam falsamente, alardeando todo 
tipo de mentiras, passam sem obstáculos; enquanto Meus Próprios 
profetas, que vêm de Minha Boca, que declaram abertamente a Verdade, 
a Minha Lei, ...esses são mutilados e perseguidos...” (AVVD-15 de abril  de 

1996) 
 
“vós viveis no meio dos lobos, Meus cordeiros, mas Meu Espírito Santo 
está convosco, para cuidar de vós...” (AVVD-02 de agosto  de 1996) 
 
“a imoralidade em vossos dias é a coroa deste mundo malvado; mas vós, 
meus amigos, que recebestes a Revelação em uma brilhante luz, 
perseverai em proclamar as Glórias de Deus, proclamai o Cristo vivo e 
não tenhais medo das perseguições, pelo contrário, alegrai-vos! que 
maior favor poderia o Senhor vos oferecer?” [São Paulo] (AVVD-04 de setembro  de 

1996) 
 
“não luteis quando vier a lança; não percebestes seu valor?” [São Paulo] 
(AVVD-04 de setembro  de 1996) 
 
“desfrutai da Presença de Deus, desfrutai da Presença de Seu Espírito e 
sede ávidos em louvá-Lo, uma vez que é Nele que estais vivos, é Nele 
que vos moveis, que respirais, é Nele que repousais4 e, um dia, ireis 
Repousar eternamente...” [São Paulo] (AVVD-04 de setembro  de 1996) 
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[4] Alusão a Hb 3, 7-19. 

 
“e tu, minha irmã no Senhor, passa mais tempo com o Senhor; que tua 
única preocupação seja Sua Igreja;” [São Paulo] (AVVD-04 de setembro  de 1996) 
 
“coragem e continuai firmes, permanecei na graça de Deus e desfrutai de 
Sua Presença;” [São Paulo] (AVVD-04 de setembro  de 1996) 
 
“multiplicai vossas orações, pois nestes dias a rebelião está crescendo;” 
(AVVD-20 de setembro  de 1996) 
 
“feliz aquele que acredita que a Promessa feita por Mim será cumprida!” 
(AVVD-20 de setembro  de 1996) 
 
“dize a Meu povo para não ter medo, mas para colocar sua esperança em 
Mim, pois o Pai e Eu conhecemos suas necessidades;” (AVVD-20 de setembro  

de 1996) 
 
“agrada-Me quando teus perseguidores te impõem impressionantes 
feridas com suas perseguições e insultos; alguns de teus amigos sentem-
se envergonhados com tua presença, por causa da notificação; enquanto 
eles chamam isso de cautela... essa injustiça Me agrada, pois santifica 
tua alma;” (AVVD-27 de setembro  de 1996) 
 
“portanto, por Minha causa, aceita as provações, aceita também o 
açoite;” (AVVD-27 de setembro  de 1996) 
 
“nunca levantes tua cabeça e ajas com insolência; mantém tua cabeça 
baixa, para que o mundo continue a ver Minha Cabeça;” (AVVD-27 de setembro  

de 1996) 
 
“Eu não estava errado humilhando-te, pois ao fazê-lo Eu te elevei a Mim;” 
(AVVD-27 de setembro  de 1996) 
 
“eis por que busco continuamente qualquer oportunidade para que tua 
sociedade te ridicularize... Meu Coração abriu-Se, ainda mais agora, para 
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ti, a fim de que te insinues em Suas profundezas...” (AVVD-27 de setembro  de 

1996) 
 
“sofrimento em Meu caminho significa aproximar-te de Mim, aproximar-
te de Meus traços, aproximar-te de Meus interesses;” (AVVD-27 de setembro  de 

1996) 
 
“os sofrimentos que Me encantam, trazem-te zelo, fidelidade e ardor em 
trabalhar por Mim;” (AVVD-27 de setembro  de 1996) 
 
“em tuas perseguições, Meu Pai no Céu te abençoa, a fim de que 
permaneças firme; em tuas provações, Eu estou a teu lado para te 
amparar;” (AVVD-22 de outubro  de 1996) 
 
“em tempos de perigo,1 Meu Espírito Santo é teu Guia e teu Protetor;” 
(AVVD-22 de outubro  de 1996) 
[1] Compreendi como tempos de tentações. 

 
“agarra-te a Mim; permanece firme quando as provações vêm em teu 
caminho;” (AVVD-27 de novembro  de 1996) 
 
“sê forte contra todas as forças do mal...” (AVVD-27 de novembro  de 1996) 
 
“as calúnias e as perseguições que suportas tão generosamente por 
Minha causa Me glorificam;” (AVVD-12 de dezembro  de 1996) 
 
“a maneira como as pessoas te tratam com maldade e despeito e que 
suportas em silêncio por Minha causa, teu Salvador, comove-Me às 
lágrimas;” (AVVD-12 de dezembro  de 1996) 
 
“não percas Minha Paz e que possas permanecer forte, apreendendo 
sempre os ensinamentos da Sabedoria; tem agora um coração feliz e 
enche-o da alegria que tenho em Meu Coração, preenchido por todos os 
que Me desejam, teu Deus;” (AVVD-12 de dezembro  de 1996) 
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“tudo o que suportas por Minha causa Me comove; suporta por Mim, 
Minha bem-amada, e consola-Me deste modo... dedica-te inteiramente, 
corpo e alma, ao serviço de Minha Igreja e ao serviço de teus irmãos e 
irmãs; oferece esses sacrifícios para o seu benefício;” (AVVD-20 de dezembro  de 

1996) 
 
“suporta essas breves dores e provações por Minha causa, lembrando-te 
de que, debaixo destes céus em que vives, durante as horas da noite, Eu, 
Jesus Cristo, sofro excessivos tormentos ao ver o massacre criminoso 
de inocentes bebês, sacrifícios humanos perpetrados com blasfêmia 
contra Meu Nome,4 para a queda do presente papado;” (AVVD-20 de dezembro  

de 1996) 
 
“não tenhas medo quando és atacada, terás grande força se Me temeres 
e Me honrares, e se fizeres o que Me agrada;” (AVVD-20 de dezembro  de 1996) 
 
“e Nós, os Dois Corações,5 marcharemos juntos contigo, enfurecendo em 
nossa jornada as multidões dos poderes do mal, enquanto passamos a 
seu lado, tornando-nos uma ameaça para eles, enquanto avançamos;” 
(AVVD-20 de dezembro  de 1996) 
[5] O Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria. 

 
“hoje eles estão enfurecidos como bestas selvagens pois eles sabem que 
Nosso Triunfo7 virá em breve;” (AVVD-20 de dezembro  de 1996) 
[7] O Triunfo dos Dois Corações. 

 
“...e embora tuas cruzes sejam muitas, não te queixes...” (AVVD-29 de 

dezembro  de 1996) 
 
“és, de longe, Minha mais atormentada mensageira de vossos tempos, é 
porque vens de Mim, e a Palavra que te é dada é verdadeira; Minhas 
Palavras evidenciam que os caminhos desta geração são maus e ligados 
ao mundo de baixo, ... tuas provações são Minha Glória...” (AVVD-29 de 

dezembro  de 1996) 
 
“não tenhas medo, pois um coração fundado na oração, no amor e na 
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humildade não vacilará no momento crítico da tentação, mas expulsará 
os demônios;” (AVVD-26 de janeiro  de 1997) 
 
“não te desanimes com o que te aconteceu, Eu permiti que esse peso te 
oprimisse, para Minha maior glória;” (AVVD-26 de janeiro  de 1997) 
 
“disse-te uma vez que até mesmo teus amigos mais próximos não te 
compreenderiam e te causariam impressionantes feridas, e que, ao 
fazerem isso, tu te tornarias a vítima de seu pensamento, mas que eles 
também se tornariam vítimas de seu próprio erro;” (AVVD-26 de janeiro  de 1997) 
 
“jamais encontrarás neste mundo, ...o coração perfeito, não, ele não 
existe; Eu sou o único Coração junto com o de tua Mãe, que somos 
perfeitos e únicos em Nosso Amor e Fidelidade;” (AVVD-26 de janeiro  de 1997) 
 
“acalma teu coração e não prestes atenção à violência das calúnias ditas 
contra ti, pouco sabem eles que Me estão caluniando e não a ti, 
provocando impressionantes chagas em Meu Corpo;” (AVVD-19 de abril  de 

1998) 
 
“Eu sou teu Raio de sol, mas uma árvore também precisa de chuva para 
ser capaz de crescer e multiplicar sua folhagem e seus frutos; quando tua 
alma não sente Meus raios durante certo tempo, saibas que 
naquele instante Eu, de novo, te refresco; ... deixa de atormentar tua alma 
e de censurar-Me; sê agradecida por todas essas graças que derramei em 
tua alma;” (AVVD-21 de abril  de 1998) 
 
“nós somos um para o outro e tão completos na união e enlaçados, que 
um número de almas viram-Me em ti e tu em Mim;3 deixa que Me delicie 
e Me contemple em ti; gosto imensamente destes momentos em que Me 
contemplo; chama a isso, se quiseres, de a loucura de Deus, enamorado 
de Sua criação à loucura;4 vês? por isso, acalma teu coração e 
compreende esses momentos de privação;” (AVVD-21 de abril  de 1998) 
[3] No incidente de Madrid, muitas pessoas de diferentes nações viram a Face de Nosso Senhor em 
meu rosto; pela segunda vez, Jesus permitiu Sua face Se parecer com a minha. Em Madrid um homem 



519 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

olhou para um grande poster da Face de Jesus e perguntou aos organizadores por que estavam 
colocando um grande poster de uma mulher loura. A primeira vez em que isso aconteceu foi na Grécia, 
em Rodes. O grupo de oração de A Verdadeira Vida em Deus ia a um hospital de caridade para 
evangelizar e consolar os enfermos, sempre acompanhado de um sacerdote do hospital. Um dia eles 
decidiram distribuir a imagem de Jesus impressa em um pequeno cartão postal. Foi escolhida uma 
famosa imagem de Jesus conhecida por derramar lágrimas, que está num mosteiro na ilha de Patmos. 
O padre, ao vê-la, ficou bastante aborrecido, mandou recolher todos os postais e, furioso, perguntou: 
Por que estais distribuindo o retrato de Vassula? Surpreendidas, as moças perguntaram-lhe: que retrato? 
Ele lhes mostrou a imagem de Jesus, ao que elas responderam: É Jesus! Veja Sua barba! E o padre 
permaneceu calado... [4] Neste momento, Nosso Senhor mostrou-me uma outra expressão 
frequentemente mencionada nas Escrituras: o amor ciumento de Deus 

 
“a adversidade praticada contra ti Me alegra!3” (AVVD-24 de abril  de 1998) 
[3] Jesus estava extremamente alegre, estava realmente cheio de alegria; o que, de certa forma, 
surpreendeu-me. 

 
“...permanece unida a Mim, que sou a Cabeça,5 e receberás a força de 
que necessitas para suportar alegremente qualquer coisa;” (AVVD-24 de abril  

de 1998) 
[5] O Cabeça da Igreja. 

 
“tu carregarás tuas cruzes com amor, ... e não tenhas medo de sofrer 
adversidade;” (AVVD-24 de abril  de 1998) 
 
“e não rejeites Meus Cravos e Coroa de Espinhos que Meu Amor forçou-
Me a te oferecer; ... coroei-te com Minhas Joias;7 sou tolerante com 
muitas coisas, mas dispor dessas Joias? jamais!” (AVVD-24 de abril  de 1998) 
[7] Nosso Senhor Se refere aos Seus Instrumentos Redentores 

 
“nas dificuldades, Eu estou sempre convosco; Eu sou vosso Consolador, 
e quando há desespero, Eu consolo e curo;” (AVVD-07 de junho  de 1998) 
 
“te aconselhei que se aprofundasses tuas raízes em Mim, não oscilarias 
no vento nem qualquer de teus galhos quebraria em espécie alguma de 
tempestade;” [Espírito Santo] (AVVD-22 de junho  de 1998) 
 
“sê como uma graciosa guirlanda para Minha Cabeça e enche Meu 
Coração de alegria, suportando as dificuldades em silêncio, por Minha 
causa;” (AVVD-01 de outubro  de 1998) 
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“uma vida que sofre insulto e calúnia por Minha Causa, emociona-Me às 
lágrimas;” (AVVD-19 de outubro  de 1998) 
 
“...através de tuas provações, Eu triunfo;” (AVVD-11 de novembro  de 1998) 
 
“qual a criatura que se poderia impor à Minha Santidade e ao Meu Poder? 
Eu Próprio sofri pelos Meus conterrâneos,3 por que então te surpreendes 
quando tu, que vens de Mim, sofres o mesmo tratamento? suporta 
pacientemente como Eu aguentei pacientemente;” (AVVD-06 de outubro  de 

1999) 
[3] Conforme o registro, minha família por parte de pai vem da ilha de Syros. 

 
“permanece firme e não vaciles; nenhum homem será capaz de demolir 
Minha fortaleza;5 Eu vivo nessa fortaleza, e nenhum homem será capaz 
de destruir Minha morada; tens Minha palavra... Eu avançarei e tu Me 
seguirás;” (AVVD-06 de outubro  de 1999) 
[5] Essa sentença foi pronunciada como uma ordem e com grande autoridade. Fortaleza, foi para mim. 

 
“Eu restauro nações através dos sofrimentos e sacrifícios daqueles que 
escolhi, embora com frequência eles venham a Mim lamentando-se de 
que sentem ter trabalhado em vão e de que se cansaram para nada;” 
(AVVD-12 de fevereiro  de 2000) 
 
“não tenhas medo dos abusos com os quais os homens mortais te 
atacam, não tenhas medo da fúria dos opressores;” (AVVD-16 de outubro  de 

2000) 
 
“que os orgulhosos se admirem de tua perseverança, que é dada pelo 
Meu Espírito aos que são perseguidos por Minha Causa, e deixa-os evitar 
encontrar-te, como fazem;1” (AVVD-16 de outubro  de 2000) 
 
“através de teus sofrimentos, despertas almas de seu sono ou que foram 
levadas para longe pelo mundo;” (AVVD-16 de outubro  de 2000) 
 
“suporta em silêncio todas as provações a ti infligidas, tu não as suporta 
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sozinha, Eu estou contigo, ...suporta-as por Minha Causa; tu cobres 
muitos pecadores com tuas provações;” (AVVD-31 de dezembro  de 2000) 
 
“não escutes aos que te perseguem e que deixam de lado a graça que te 
dei dizendo: isso não tem valor;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“resiste aos ataques do maligno, ignorando seus ataques contra ti; Meu 
Nome está impresso inteiramente em ti, e só isso já o enfurece; sim, ele 
usa as pessoas e obtém seu prazer quando sacerdotes servem-se de 
calúnias contra ti;” (AVVD-20 de agosto  de 2001) 
 
“enquanto o mal anda por aí espumando como cão raivoso, tu, Minha 
Vassula, deverias fazer o oposto,  pratica o bem, busca a paz, persegue 
o amor, planta retidão e virtude onde há vício; sê Meu odor aromático;” 
(AVVD-20 de agosto  de 2001) 
 
“não fiques novamente perplexa ou perturbada quando teus opressores 
te perseguem, sê como um lírio, livre de preocupações; que meus beijos 
paternais consolem teu coração e aliviem tuas adversidades e todos os 
pensamentos perplexos que não vêm de Mim;” (AVVD-10 de dezembro  de 2001) 
 
“então, não te transformei em Minha harpa para tocares música às 
nações e as despertares com melodia e cântico?” (AVVD-27 de março  de 2002) 
 
“não te coroei com amor e ternura, enchendo tua boca com mel2 e 
derramando sobre ti, bálsamo ungido?” (AVVD-27 de março  de 2002) 
[2] O Senhor disse-me que mel representa o Conhecimento. 

 
“dize-Me, Minha bem-amada, por que tens uma sombra em teus olhos?1” 
(AVVD-27 de março  de 2002) 
[1] Nestes últimos dias, eu me senti em condições precárias, senti o peso da Cruz; senti-me 
despedaçada por todos à minha volta 

 
“Eu sempre fiz Meus amigos favoritos viajarem por estradas acidentadas, 
e, algumas vezes, para se  beneficiarem de Minha companhia e de Minha 
compaixão, permito-lhes ficar abandonados e solitários, sem ninguém 
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para acompanhá-los... Meus amigos favoritos gozam de Meu favor; eles 
são as obras-primas de Minha criação, pois sua tonalidade é tão radiante 
como as safiras, embelezando com sua radiância Minha Igreja e também 
o cosmos; Meus amigos favoritos são-Me tão preciosamente queridos 
que, ah!...3 tão grande é Meu favor para com eles, que Eu não poderia 
privá-los de serem atormentados nem de qualquer pedra lançada contra 
eles;” (AVVD-27 de março  de 2002) 
[3] O Senhor inclinou-Se enquanto colocava Sua mão direita bem aberta em Seu Sagrado Coração. 

 
“...seria loucura total de Minha parte se Eu lhes facilitasse o caminho! 
não aprendeste com Meus ensinamentos? por isso, vai e dize ao teu 
coração o que aprendeste, dize, “minha porção é Cristo, mas também é 
Sua Cruz e na mesma medida;” Eu não te estou rebaixo, pelo contrário, 
elevo tua alma, para que suba às alturas do Céu, para que vejas as coisas 
que nenhum olho viu; Eu sou Aquele que te conduziu para caminhar na 
Minha Luz; não precisas de artesão ou de filósofo para compreender tudo 
isso!” (AVVD-27 de março  de 2002) 

 

103.  PRUDÊNCIA 

“jamais permitas que os sábios te enganem...” (AVVD-10 de junho  de 1989) 
 
“alegra-Me e busca sempre o Conhecimento;” (AVVD-10 de junho  de 1989) 
 
“que nada deste mundo vos engane, pois se o mundo vos odeia, odiou-
Me antes de vós;” (AVVD-02 de outubro  de 1989) 
 
“sê prudente, não menciones coisas que não vêm desta Revelação; usa 
Minhas Palavras desta Revelação e das  Escrituras; Eu sou teu Mestre, 
sê prudente, confia em Mim;” (AVVD-26 de novembro  de 1989) 
 
“as respostas espontâneas nas discussões podem transformar-se em erros 
irreparáveis; toma o que te dei de Meu Coração, nada menos, nada mais; 
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toma do que te dei;” (AVVD-19 de dezembro  de 1989) 
 
“queres ser prudentes? abre, então, teus olhos; queres ser prudente? abre 
teu coração e teus ouvidos, Meu amigo, não tua mente; uma pessoa 
prudente jamais despreza um aviso do Espírito, só o orgulhoso nada sabe 
sobre o temor; o temor do Senhor é o princípio da Sabedoria; queres ser 
prudente? busca a Verdade, que desesperadamente Se inclina sobre tua 
miséria para salvar-te!” (AVVD-15 de abril  de 1991) 
 
“não pretendo que te afastes de teus amigos, mas lembra-te, não tenhas 
confiança nas pessoas;1” (AVVD-02 de novembro  de 1997) 
[1] Jo 2, 24 

 
“algumas desejarão forçar tua mão a fazer o que é contrário aos teus 
desejos, que seriam também o contrário de Meus Próprios desejos;” (AVVD-

02 de novembro  de 1997) 
 
“não dês ouvido às discussões antagônicas feitas por causa de Meu 
Nome, sê como uma pomba que se eleva nos ares, acima de todo clamor 
e lágrima, para que não sejas distraída nem perturbada por coisas 
exteriores; volta teu olhar para Mim...” (AVVD-março  de 1998) 

 

104.  PUREZA 

“esforça-te em alcançar pureza; extrai de Minha Pureza que Eu ofereço; 
extrai, sorve de Mim, absorve-Me;  Eu sou a Infinita Riqueza e toda alma 
pode extrair de Mim;” (AVVD-01 de maio  de 1987) 
 
“vosso ornamento deveria ser a pureza interior...” (AVVD-04 de agosto  de 1996) 
 
“um lírio não se preocupa com o amanhã; cada dia tem suficiente 
preocupações próprias;” (AVVD-01 de novembro  de 1996) 
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“...sabes o que Meu Sagrado Coração deseja?3 que venhas a Mim como 
um lírio para que Eu usufrua de teu coração, uma vez que o envolva 
inteiramente em Meu Próprio Sagrado Coração, amor por Amor, coração 
por Coração;” (AVVD-26 de janeiro  de 1997) 
[3] Eu não pude advinhar 

 
“...como um lírio entre cardos, que tua presença seja tão radiante e bonita 
que possas atrair muitas almas ao aposento nupcial de Meu Coração, a 
fim de que também elas se alegrem em Mim, testemunhando Minha 
bem-aventurança nos dias por vir; então, com cânticos de exultação, elas 
bendirão Meu Santo Nome; e Eu, de Minha parte, estimularei seu amor 
para que aspirem por Mim; Eu despertarei sua sede de buscar apenas o 
Meu Coração;” (AVVD-06 de maio  de 1997) 
 
“permanece como um lírio, tendo sido destilado em pura mirra no Lago 
da Agonia que na realidade representa as Lágrimas de Cristo, para que 
digamos à Nossa bem-amada: como teu perfume é aromático, mais 
perfumado que todas as especiarias...” (AVVD-30 de novembro  de 1998) 
 
“peço-te que sejas como um lírio em Meu Jardim7 para Me perfumares; 
perfuma-Me, Minha escolhida, Eu suspiro por teu amor, por teu 
abandono, por teu desapego;” (AVVD-20 de janeiro  de 1999) 
[7] Nosso Senhor Se refere ao Seu Coração. 

 

105.  PURGATÓRIO 

 “Senhor, Vós dissestes: “e estar novamente unidas a Mim...” Elas 
já estiveram alguma vez e por algum tempo Convosco, após sua 
morte?”  
Eu libertei suas almas de seus corpos, Eu lhes mostrei Minha Santa Face 
por apenas um instante e, nesse mesmo instante, seus olhos 
desvendaram-se e olhando-Me em Minha Pureza e em Minha Luz, viram 
imediatamente A Verdade, face a face, e perceberam como suas almas 
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estavam manchadas pelo pecado; apesar de seu ardente desejo de cair 
em Meus braços abertos1 e de seguir-Me, elas compreenderam que isso 
é impossível antes de purificar sua alma; então com uma lancinante dor 
de arrependimento, elas recuam e preparam-se para ser purificadas; isso 
as fere e as queima além de palavras, porque elas não podem Me ver; 
Minha ausência queima-as, e a razão de seu maior sofrimento no 
purgatório é Minha Ausência; elas também passam por outros tipos de 
sofrimentos com fogo, dependendo de seus pecados;” (AVVD-03 de julho  de 

1988) 
[1] Provando que Deus de Seu lado não coloca trave; o entrave existe da nossa parte. 

 
“preparai vossa alma com antecedência, criação, não espereis a morte 
vos encobrir; mantende vossa alma limpa e sem mancha; alimentai-vos 
com Meu Corpo e bebei Meu Sangue o mais frequentemente que 
puderdes; arrependei-vos com frequência, preparai-vos para esse dia; 
jejuai, o jejum vos ajuda; escutai Minha Voz e preparai vossa alma como 
se nosso encontro fosse hoje mesmo; não espereis; esperar é dormir, 
esperar é deixar vossas lâmpadas sem óleo;” (AVVD-03 de julho  de 1988) 
 
“estai preparados para encontrar vosso Salvador; amo todos vós, à 
loucura, percebei que, por Minha Incomensurável Misericórdia, quero 
preparar todos vós;” (AVVD-03 de julho  de 1988) 
 
“cada gota de amor é usada para libertar almas do purgatório; amando-
Me ardorosamente, tu extingues seus fogos,1 libertando-as de sua 
agonia;” (AVVD-18 de setembro  de 1988) 
[1] Enquanto Jesus dizia isso, tive a visão das mãos em chamas de algumas almas, as quais se 
extinguiram. 

 
“então Eu, o Senhor, posso finalmente recebê-las;” (AVVD-18 de setembro  de 

1988) 
 
“portanto, ama-Me, deseja-Me, adora-Me, liberta-as uma após outra;” 

(AVVD-18 de setembro  de 1988) 
 
“formei-te para reparares pelas almas no purgatório; reza, flor; pouco 
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sabes sobre o efeito que as orações têm nas almas que estão no 
purgatório; extingue seu fogo com orações; repara por elas, vem;” (AVVD-

02 de abril  de 1989) 
 
“sirvo-Me de vossos sacrifícios para libertar almas do Purgatório;” (AVVD-30 

de setembro  de 1989) 
 
“oferece-Me tuas dores, oferece-Me teus sofrimentos, oferece-Me até 
mesmo o menor arranhão para que Eu possa usar o que Me ofereces para 
apagar teus pecados e libertar almas de seus fogos purificadores;” (AVVD-

22 de maio  de 1990) 

 

106.  PURIFICAÇÃO 

“eis aqui, olha Meu Cálice de Justiça;” (AVVD-03 de julho  de 1988) 
 
“vê como está cheio? está prestes a transbordar; vigiai! pois Minha Justiça 
transbordará e Se derramará apenas em vós, criação, revelando o 
anátema profetizado há muito tempo; sereis mergulhados nas trevas; Eu 
virei até vós como um ladrão, inesperadamente; tenho-vos dado avisos, 
tenho-vos dado sinais para permanecerdes alertas, mas vós os tendes 
rejeitado, não quereis tomar conhecimento do Fim dos Tempos, não 
importa o quanto tente prevenir-vos, vossa descrença em Mim é total; 
Meu Aviso será como uma purificação para converter-vos, e isso será feito 
por grande compaixão;” (AVVD-03 de julho  de 1988) 
 
“vosso espírito envolto pela escuridão será levado como numa corrente 
pela própria Escuridão;2” (AVVD-03 de julho  de 1988) 
[2] Deus disse isso com muita dor e sofrimento 

 
“Meu Coração Se dilacera ao ver quantos serão atraídos nessa corrente 
para a escuridão total e a danação eterna!” (AVVD-03 de julho  de 1988) 
 
“...embora vossos pecados sejam vermelho-escarlate, estou inteiramente 
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disposto a vos perdoar; vinde, vinde a Mim, voltai para Mim, vosso Pai; 
Eu vos acolherei e vos tratarei mil vezes mais amorosamente do que o pai 
do filho pródigo; voltai para Mim antes que Meu Cálice transborde; voltai 
antes que Minha Justiça caia sobre vós, provocando-vos inumeráveis 
bolhas, queimando-vos, e a cada coisa viva à vossa volta; tereis vontade 
de respirar, mas inalareis somente um vento escorchante, queimando-
vos interiormente e deixando-vos como uma tocha viva!” (AVVD-03 de julho  de 

1988) 
 
“hoje vedes as árvores ainda florindo, mas amanhã não restará nenhuma; 
sereis cobertos pela fumaça de Satanás, um véu mortal; oh! compreendei 
que esses desastres e calamidades são atraídos sobre vós por vossos mal 
feitos, por vossa apostasia e por vos rebelardes contra Mim; arrependei-
vos, agora enquanto ainda há tempo, convertei-vos agora! Eu estou 
disposto a vos perdoar;” (AVVD-03 de julho  de 1988) 
 
“sei que é difícil viver no deserto, mas o Fim desses Tempos,5 em breve, 
estará convosco; logo descerei para vos purificar;” (AVVD-03 de julho  de 1988) 
[5] Tempos de Apostasia. 

 
“vos pegarei de surpresa, induzindo Minha Luz sobre vós; Meus Céus 
sacudirão a Terra, todos os que Me amam Me glorificarão dobrando seus 
joelhos, e muitos se lembrarão de Mim e voltarão para Mim; isso será 
conhecido como a Grande Conversão da Igreja;” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
 
“mas para Minha grande tristeza, haverá aquelas almas teimosas que 
blasfemarão contra Meu Santo Nome e que lutarão ao lado de Meu 
adversário; essas almas Me rejeitarão ainda mais; quando isso acontecer, 
Satanás as liquidará, arrastando-as para o Fogo Eterno;” (AVVD-16 de agosto 

de 1988) 
 
“sente Meu Sagrado Coração... sofro além de quaisquer palavras 
humanas para dizer-vos isso, pois sou um Deus de Amor, um Deus de 
Misericórdia, mas também um Deus de Justiça, e tenho de ser vosso Juiz 
quando Minha criação se rebela contra Mim; Minha Alma está ferida e 
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Meu Sangue jorra em Rios; amo todos vós! mas vós Me feristes; sou vosso 
Santo, mas vós Me trespassastes; sou vosso Salvador, que de Minha Cruz 
hoje grita para vós: voltai para Mim! regressai a Mim! vinde e sede santos 
como Eu sou Santo!” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
 
“Minha Misericórdia é Grande sobre todos vós! queridíssimas almas, o 
tempo para vossa purificação está próximo; o que Eu fizer será por amor, 
vossa purificação será para vos salvar das portas do inferno; descerei 
sobre vós como um Raio e Eu vos renovarei com Meu Fogo; Meu Espírito 
de Amor vos redimirá atraindo-os ao Amor e vos consumirá numa chama 
viva de amor; deixarei Meu Espírito derramar-Se do céu e purificar vossas 
almas manchadas, transformando-as em almas santas e imaculadas, 
purificando-vos como o ouro no fogo; reconhecereis o Tempo de Salvação 
quando Meu Espírito de Amor descer; e, a não ser que isso aconteça, não 
vereis os Novos Céus nem a Nova Terra que vos predisse;” (AVVD-17 de agosto 

de 1988) 
 
“por Meu Fogo, por Meu Amor, por Minha Misericórdia e por Minha 
Justiça, Minhas sementes1 brotarão e se abrirão como novos lírios que se 
voltam para o sol, buscando Minha Luz e Meu Orvalho; Eu derramarei de 
Meus Céus Minha Luz, embelezando-vos, e Meu Orvalho, alimentando-
vos, para verdes uma nova era de Amor;” (AVVD-17 de agosto de 1988) 
[1] Sementes: nós 

 
“por Meu Poder varrerei toda iniquidade, perversão e mal; descerei sobre 
vós como uma violenta torrente de águas purificadoras, lavarei todo o mal 
e vos deixarei em pé, eretos como colunas de ouro puro; com Minhas 
Torrentes de Amor Ardente, varrerei tudo o que é falso e falsificado; como 
o barro é lavado com algumas gotas de chuva, assim Meu Espírito de 
Sublime Amor lavará vossos pecados que mancharam vossa alma; Eu, 
vosso Salvador, vos renovarei, criação, e vos oferecerei Meu Dom; Meu 
Dom descerá do Céu,2 Uma Nova Jerusalém Resplandecente, Uma Igreja 
Renovada, Pura e Santa, porque Eu, Aquele que era, que é e que vem, 
viverei em Seu seio e em Sua Alma;” (AVVD-17 de agosto de 1988) 
[2] O Senhor deu-me uma visão intelectual de milhões de anjos descendo do céu e segurando uma 
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nova cidade, como numa travessa. Uma Nova Igreja Abençoada estava descendo do céu. 

 
“todos vós A sentireis palpitante e viva porque Meu Sagrado Coração 
estará pulsando dentro Dela; Eu, o Senhor dos Senhores, estou como que 
sobre o fogo,3 e Meu Sagrado Coração está em Chamas ardentes, tão 
desejoso de envolver todos vós, lançando-vos em Minha Fornalha de 
Amor, deixando-vos inflamados e em total enlevo e êxtase de amor por 
Mim, vosso Amado Deus!” (AVVD-17 de agosto de 1988) 
[3] O Senhor parecia impaciente, “inflamado”. 

 
“sim, Eu farei de cada um de vós um altar vivo, inflamado com Meu Fogo; 
ó criação! quando Meu Fogo acender vossos corações, finalmente 
gritareis por Mim: “Vós sois o Único Deus, o Justo, Vós sois, com efeito, 
o Cordeiro, Vós sois nosso Pai Celestial; como pudemos ser tão cegos? Ó 
Santo dos Santos, sede um-em-nós, vivei-em-nós, ó Salvador!”” (AVVD-17 

de agosto de 1988) 
 
“e a esse vosso grito, Eu não hesitarei; descerei sobre vós tão rápido 
quanto um raio e viverei no meio vós; e vós, bem-amados, percebereis 
que, desde O Princípio éreis Meus e Minha semente; então, Eu estarei no 
meio de vós e reinarei sobre vós com amor eterno; serei vosso Deus e vós 
sereis Meus;” (AVVD-17 de agosto de 1988) 
 
“a terra está manchada sob os pés desta geração, eis porque Meu Fogo 
Purificador descerá do alto sobre eles, para limpar o solo betumado;” 
(AVVD-25 de julho de 1989) 
 
“Meu Fogo já desce do Céu sobre vós e vos consome com Meu Grande 
Amor; espalharei esse Fogo consumidor de nação a nação, transfigurando 
vossa maldade em amor, seduzindo vossos corações petrificados, 
deixando-os abrasar, e mudando vossa letargia em zelo por Mim, vosso 
Deus; esta Hora Sagrada de Meu Fogo será espalhada no meio de vós 
como uma fornalha ardente, e sereis preenchidos com Meu Fogo de 
Amor, o Fogo de Meu Santo Espírito; semelhante ao último Pentecostes, 
Eu virei e removerei todos os orgulhosos arrogantes, que foram uma das 
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razões de vossa dispersão e de vossa queda; aqueles que sufocam Meu 
Espírito serão dominados por Meu Sopro; sereis purificados por Meu Fogo 
de Amor;” (AVVD-06 de setembro de 1989) 
 
“Ó geração, geração... manchada além de palavras... impura além de 
qualquer descrição, tua culpa está te matando; tua perversidade, geração, 
e tua deslealdade trespassaram toda a Eternidade, fazendo tremer as 
colunas do céu, tuas iniquidades destituíram teu espírito de toda 
sabedoria; se soubesses como Meus anjos  tremem ao ver o que te 
espera... Terra, serás coberta com teu próprio sangue, por causa de tua 
apostasia! Terra, que te rasgarás em pedaços diante dos olhos de Meus 
anjos! se todos vós compreendêsseis o tremor que está para vir não 
desperdiçaríeis, como acontece agora, vosso fôlego com palavras vazias, 
e na impiedade;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“as obras de vossa geração são corruptas e vis, longe de serem Minha 
Imagem, longe do Amor, longe da Santidade;” (AVVD-10 de abril de 1990) 
 
“Eu enviarei do céu Colunas de Meu Fogo Purificador; quero purificar 
todos vós;” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“depois desta purificação falareis uma só língua, Minha Própria Língua, 
chamada AMOR, DIVINO AMOR;” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“pretendo extinguir todo o mal e toda iniquidade; eis porque nesses dias 
Meu Véu será lançado sobre o sol, a luz e as estrelas; cobrirei o sol com 
nuvens escuras e a lua não vos dará sua luz; escurecerei cada corpo 
luminoso no céu para vós e cobrirei vossos países em trevas, para que 
essa Babilônia pare de aliar-se com o pecado; ela então adotará Minha 
lei de Amor, porque seus renegados Eu colocarei em chamas;” (AVVD-12 de 

maio de 1990) 
 
“toda esta geração é adúltera... mas pretendo salvar tua geração como te 
salvei; mesmo que tenha de arrastá-la fora do deserto, e fazer com ela o 
que fiz contigo:1 exporei sua nudez a seus olhos e, ao primeiro sinal de 
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arrependimento, voarei para ela como voei para ti;” (AVVD-10 de setembro de 

1990) 
[1] Uma purificação como no purgatório, quando vi meus pecados aos olhos de Deus. 

 
“Eu virei em um fogo ardente para varrer todos os que não Me 
reconheceram como seu Deus e digo-vos: o tempo urge, as horas voam 
e o Dia de Minha Glória, em breve, estará convosco; não sejais um dos 
que dizem: “bem, quando é a vinda?”, “onde está essa Promessa?” – 
Minha Vinda está próxima e Minha Promessa está a caminho de ser 
cumprida e vossa espera será abreviada por causa das orações de Minha 
Mãe, juntamente com a de todos meus santos;” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“em breve, tudo chegará ao fim, e um dia todos tereis de responder-Me e 
prestar-Me vossas contas;” (AVVD-12 de setembro de 1990) 
 
“como um mendigo esperando por esmolas, Eu também esperarei vencer 
vosso coração antes que a chegada da escuridão caia sobre vós;” (AVVD-12 

de setembro de 1990) 
 
“Aquele por quem ansiais está chegando; por isso vos digo, não resistais 
ao Meu Santo Espírito que, agora, virá na plenitude da força para 
desembrulhar a mortalha que cobre vossas nações, impedindo-vos de ver 
a Luz;” (AVVD-18 de setembro de 1990) 
 
“Eu descerei, em plena força, com Meu Espírito, para desmascarar os 
enganadores e expulsar os vendilhões que se infiltraram em Meu 
Santuário;” (AVVD-18 de setembro de 1990) 
 
“Meu Santo Espírito descerá em sua plenitude não somente para salvar 
os miseráveis, mas também descerá para julgamento, para dar a vista 
aos cegos e tirar a visão dos que dizem ver; e aqueles que dizem-se sábios 
e instruídos, Eu os confundirei a ponto de não saberem quem são e de 
onde vêm;” (AVVD-18 de setembro de 1990) 
 
“ouvirei tuas súplicas e, assim como derramei em ti Minhas Bênçãos, 
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cobrirei esta Terra com vestes esplêndidas, revestindo-a de gloriosa 
perfeição, e farei seu povo cair com seus rostos por terra, em adoração a 
Mim; mas, em primeiro lugar, preciso descer Meu Fogo Purificador sobre 
esta geração; preciso descer para arrancar, de suas tocas, as raposas que 
provocam destruição em toda vinha nova;” (AVVD-21 de setembro de 1990) 
 
“Eu vos contei isso, agora, e antes que aconteça, para que quando 
acontecer possais acreditar; assim como ressuscitar um cadáver dos 
mortos, Eu ressuscitarei, dessa terra, o corpo em decomposição em um 
corpo glorioso, transfigurando-vos, do sacerdote ao leigo, em um povo 
divino;” (AVVD-21 de setembro de 1990) 
 
“a Aurora, em breve, estará convosco e tão logo haja luz, vossas mudas 
florescerão; os vendilhões que infiltraram Minha Igreja ficarão 
consternados e todos os compradores deprimidos; cada vendilhão 
enriquecido desfalecerá, ofuscados pela Minha Glória e pela Minha Luz 
eles permanecerão perplexos e aturdidos diante de Mim;” (AVVD-22 de outubro 

de 1990) 
 
“os mortos não podem louvar-Me, eis porque descerei com plena força 
sobre vós e levantarei todos vós para lembrar-vos de Minha grandeza, 
Meu esplendor e Minha soberania;” (AVVD-06 de maio de 1991) 
 
“Eu consumirei com um Fogo rugidor, tua Geração terá suas Núpcias com 
Meu Espírito Santo,2 e Eu, com Meu Fogo devorador, transformarei a face 
da Terra numa Terra divina, próspera e nova, e o mundo de hoje terá 
desaparecido;” (AVVD-13 de maio de 1991) 
 
“transformarei todos vós com Minha Chama devoradora tão pura como o 
ouro e transparente como o vidro,3 porque vossos corações serão Meus e 
em Mim; Eu e Meu Pai seremos vossa Morada4 e vós também sereis 
Nossa morada;” (AVVD-13 de maio de 1991) 
[3] Ap 21, 21. [4] Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são, Eles Mesmos, o templo. Ap. 21, 22. (Dentro 
de nós, a “cidade”.) 
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“pretendo devolver tua divindade, criação, para que Minha Glória radiante 
seja em vós como uma lâmpada acesa;5” (AVVD-13 de maio de 1991) 
[5] Ap 21, 23. 

 
“farei, de cada um de vós, uma cidade radiante; Eu vos renovarei 
inteiramente, pois é dessa maneira que Eu vos terei prontos para desposar 
Meu Espírito Santo; - Meu Espírito Santo fará Sua Morada em vós, 
transfigurando-vos a fim de vos transformar em Sua Cidade Santa,7 Seu 
Domínio e Sua Propriedade;” (AVVD-13 de maio de 1991) 
[7] Ler Ap 21, 1-13 

 
“o mundo atual desaparecerá e Minha Vontade será feita na Terra assim 
como no Céu; o Amor descerá como Amor e Eu, o Deus invisível, serei 
visível dentro do vosso coração;” (AVVD-13 de maio de 1991) 
 
“Minha Glória será visível em vossos corações;” (AVVD-13 de maio de 1991) 
 
“Meu Reino já começou em muitos corações; desposei essas almas, 
fazendo-as novas,6 e digo-vos: Meu Espírito da Verdade continuará a 
vicejar sobre toda Minha criação e a cercar Cidade após Cidade,7 e as 
obscenidades, as iniquidades e todas as impurezas nelas encontradas, 
Eu, com Minha Própria Mão, extirparei; extirparei tudo o que foi plantado 
pela Loucura, com Fogo que enviarei do Céu;” (AVVD-06 de junho de 1991) 
[6] Alusão ao Ap 21, 5. “Eis que Eu faço nova todas as coisas.” [7] Deus quer dizer: alma após alma. 

 
“o primeiro Céu e a primeira Terra desaparecerão,8 e cada um de vós será 
renovado pelo Amor de Meu Espírito Santo; Eu mudarei a face deste 
mundo;” (AVVD-06 de junho de 1991) 
[8] Ap 21, 1 

 
“vós todos sois Minha Igreja, Meu Santuário-cidadela,9 Meu Domínio, 
Minha Cidade, Minha Propriedade, Minha Jerusalém; Eu renovarei 
Cidade após Cidade10 com Meu Fogo de Amor; pretendo reunir-vos dos 
quatro cantos da Terra e curar-vos; pretendo queimar com Meu Fogo, a 
abominação da desolação11 instalada no interior de Meu Templo;12” (AVVD-

06 de junho de 1991) 
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[9] Dn 11, 31. [10] Nós. [11] Dn 11, 31; Dn 12, 11; Mt 24, 15. [12] Nós somos o Templo. 

 
“homem algum é capaz de adiar o Tempo nem a Hora determinados, que 
cairão sobre eles, tão repentinamente como um trovão;” (AVVD-27 de junho de 

1991) 
 
“pretendo transformar vossos pântanos5 em jardins; a noite em dia; 
vossas cidades,6 que agora são apenas entulho, em cidades de Luz; 
vossos altares7quebrados serão reconstruídos; e de vossos templos8 Eu, 
com Minha Própria Mão, farei os alicerces de vossos templos; Eu farei 
novas todas as coisas;9 Eu renovarei todos vós com Meu Espírito Santo;” 
(AVVD-27 de junho de 1991) 
[5] Nós. [6] Nós. [7] Nós. [8] Nós. [9] Ap 21, 5 

 
“Eu, o Ungido, engolirei todos vós com Meu Fogo e vos consumirei para 
dar à vossa alma uma nova vida;” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 

a) Primeira Fase 
 

“- em breve, muito em breve, abrirei inesperadamente Meu 
Santuário no Céu, e lá, teus olhos desvendados perceberão, tal 
como uma revelação secreta, uma miríade de Anjos, Tronos, 
Dominações, Principados e Potestades, todos prostrados ao redor 
da Arca da Aliança;” (AVVD-15 de setembro de 1991) 
 
“um Sopro deslizará sobre tua face, e os Poderes do Céu tremerão, 
clarões de relâmpago serão seguidos do troar do trovão; “de 
repente, sobre ti virá um tempo de tal angústia a qual jamais terá 
havido até aquele tempo, desde que as nações existem;”1 pois 
permitirei que tua alma compreenda todos os acontecimentos de 
tua vida; Eu os revelarei, um após o outro; para grande 
consternação de tua alma, perceberás quanto sangue inocente de 
almas vítimas teus pecados derramaram; tornarei tua alma 
consciente para ver como jamais seguiste Minha Lei; como um 
pergaminho desenrolado, abrirei A Arca da Aliança e te farei 
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consciente de tua anarquia;” (AVVD-15 de setembro de 1991) 
[1] Dn 12, 1. 

 
b) Segunda Fase 
 

“- se ainda estiveres viva e em pé, os olhos de tua alma 
contemplarão uma Luz deslumbrante, como o brilho de muitas 
pedras preciosas; como o fulgor de diamantes cristalinos, uma Luz 
tão pura e tão brilhante que, embora miríades de anjos estejam 
próximos, em Silêncio, tu não os verás completamente, porque essa 
Luz os cobrirá como um pó de ouro prateado; tua alma perceberá 
apenas sua forma, não seu rosto; então, no meio desta Luz 
deslumbrante, tua alma verá o que já viu, uma vez, em uma fração 
de segundo, o exato momento de tua criação... eles verão: Aquele 
que, em primeiro lugar, vos segurou em Suas Mãos; os Olhos que 
primeiro vos viram; eles verão: as Mãos Daquele que vos formou e 
vos abençoou... eles verão: o Pai, Mais Terno, vosso Criador, todo 
revestido em terrível esplendor, o Primeiro e o Último, Aquele que 
é, que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega: o 
Soberano;” (AVVD-15 de setembro de 1991) 
 

“paralisados com o teu despertar, teus olhos ficarão transfixados 
nos Meus, que serão como duas Chamas de Fogo;2 teu coração, 
então, olhará para trás, para os teus pecados e ficarás tomada de 
remorso; estarás em grande aflição e agonia, sofrerás tua 
ilegalidade, percebendo como profanavas constantemente Meu 
Santo  Nome e como Me rejeitavas, teu Pai... tomada de pânico, 
tremerás e ficarás arrepiada quando te vires como um cadáver em 
putrefação, devastada por vermes e abutres;” (AVVD-15 de setembro de 

1991) 
[2] Ap 19, 12. 

 
c) Terceira Fase 
 
 

“- e se tuas pernas ainda te sustentarem de pé, Eu te mostrarei o 
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que tua alma, Meu Templo e Minha Morada, alimentava durante 
todos esses anos de tua vida; ao invés de Meu Sacrifício Perpétuo, 
verás, para teu espanto, que tua alma acariciava a Serpente e que 
erigiste esta Desastrosa Abominação, da qual falou o profeta Daniel, 
no íntimo mais profundo de tua alma: a Blasfêmia; a Blasfêmia, 
que corta todos teus laços celestes que te unem a Mim, e cria um 
abismo entre tu e Eu, teu Deus: - quando esse Dia chegar, as 
escamas de teus olhos cairão, para que possas perceber como estás 
nua e como, em teu interior, és uma terra de seca... criatura infeliz, 
tua rebelião e tua negação da Santíssima Trindade fizeram de ti 
uma renegada e perseguidora de Minha Palavra;” (AVVD-15 de setembro 

de 1991) 
 
“- teus lamentos e teus gemido serão ouvidos apenas por ti então; 
digo-te: ficarás de luto e chorarás, mas teus lamentos serão apenas 
ouvidos por teus próprios ouvidos; Eu posso apenas julgar como 
Me foi dito para julgar e Meus Julgamentos serão justos; assim 
como foi no tempo de Nóe, também será quando Eu abrir os Céus 
e mostrar a Arca da Aliança; “com efeito, naqueles dias que 
precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-
se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 
e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos;”1 
será assim também nesse Dia; e, Eu vos digo, se este tempo ainda 
não foi abreviado pela intercessão de vossa Santa Mãe, dos santos 
mártires e da piscina de sangue derramada na Terra, desde Abel o 
Santo até o sangue de todos os Meus profetas, nenhum de vós teria 
sobrevivido!” (AVVD-15 de setembro de 1991) 

 
“chegou a Hora da triagem, a Hora da prestação de contas está aqui; 
disse a todos que virei sobre vós como um ladrão; quando Eu voltar 
ninguém suspeitará de nada; então, de dois homens, um será arrebatado 
e outro deixado; de duas mulheres, uma será arrebatada e outra deixada; 
a Colheita está quase pronta para ser feita e inúmeros cadáveres serão 
deixados quando Eu disser: “Eu Estou aqui!”” (AVVD-20 de julho de 1992) 
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““então, direi ao Meu anjo:2 chegou a hora de separar e tirar os que não 
são Meus; separar daqueles que Me reconheceram, todos os que não 
quiseram submeter-se à Minha Lei; separar daqueles que acolheram Meu 
Espírito e permitiram-Lhe ser seu Guia e sua Tocha, todos aqueles que 
se rebelaram, em sua apostasia, contra Mim;3 separar daqueles que 
foram marcados em sua fronte com o Selo do Cordeiro, todos aqueles 
com o nome da besta e seu número 666:”” (AVVD-20 de julho de 1992) 
[2] Alusão à parabola da cizânia: Mt 13, 24-30. [3] Esta passagem confirma a profecia de São Paulo 
em 2Ts 2, 1-12. Os dois sinais previstos para o fim dos Tempos: A Grande Revolta (Apostasia) e a 
Rebelião (o espírito de Rebelião). 

 
“chegou a Hora em que Eu Próprio marcarei Meu povo com Meu Nome 
e o Nome de Meu Pai;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“viveis um tempo de grande misericórdia e graça, mas, agora, o Dia está 
chegando, ardendo como uma fornalha; e todos aqueles que não foram 
assinalados com Meu Nome em sua fronte, serão como restolhos nesse 
Dia; Eu vos revelo o que está para acontecer, antes de abrir o sexto selo;1” 
(AVVD-20 de julho de 1992) 
[1] Ap 6, 12-17. 

 
“fixarei Meu Trono em vossos corações para honrar Meu Santo Nome e 
brilharei Minha Magnificência em vossos coraçõezinhos; agora, o tempo 
quase terminou, venho para vos ajudar, venho aos vossos oprimidos; pela 
mesma estrada em que vim Eu voltarei; entrarei em Minha Cidade, na 
Glória; Eu estou vindo, portanto estai preparados para Me acolher;” (AVVD-

22 de julho de 1992) 
 
“Ele voltará à Sua Vinha com Fogo e porá um fim aos arrendatários que 
receberam gratuitamente Sua Vinha, e Ele A dará a outros, porque não a 
guardaram e fizeram Dela uma desolação;” (AVVD-22 de julho de 1992) 
 
“por fim, os caminhos desta geração serão endireitados e aos homens 
serão ensinadas a fidelidade e a integridade; espera e verás...” (AVVD-07 de 

setembro de 1992) 
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“virei inesperadamente sobre vós, numa coluna de Fogo ardente! Um fogo 
que transformará a face desta Terra...” (AVVD-29 de setembro de 1992) 
 
“em breve, muito em breve, Meu Espírito Santo soprará sobre vós com 
tal força, fazendo um poderoso som ecoar nos quatros cantos da Terra, 
como um aviso diante de todos os habitantes da Terra; então, 
imediatamente após o som do Sopro de Meu Espírito Santo, o povo da 
Terra, todo junto, cairá com o rosto no chão, em adoração a Mim, o 
Senhor, o Onipotente, o Altíssimo; e, por fim, o povo se inclinará reverente 
diante do Trono do Cordeiro e receberá a Bênção do Trono;” (AVVD-05 de 

outubro de 1992) 
 
“e agora, Eu que vos criei e que vos formei, pergunto-vos: serei digno de 
ouvir vosso grito de arrependimento?” (AVVD-05 de outubro de 1992) 
 
“venho para arrancar tudo o que o mundo semeou: engano após engano, 
uma colheita de Mentiras!” (AVVD-06 de outubro de 1992) 
 
“o rebelde se transformará em um devotado servo, ansioso por servir-Me, 
ansioso por adorar-Me; demonstrarei Minha Santidade em cada coração 
e também os alimentarei com Meu doce Maná;” (AVVD-06 de outubro de 1992) 
 
“virá o Dia em que “os reis da Terra, os magnatas, os capitães, os ricos e 
os poderosos, a população inteira”3 Me reconhecerá como o Cristo, o 
Filho do Deus Vivo; e, de todo lugar, os homens levantarão suas mãos 
reverentemente em oração e adoração, todos a uma só voz e um só 
coração;” (AVVD-21 de outubro de 1992) 
[3] Ap 6, 15 

 
“para isso, preciso de almas vítimas, pois necessito colaboradores;” (AVVD-

21 de outubro de 1992) 
 
“agora, os dias estão contados, não resta muito tempo e a graça que 
envolveu a humanidade, repentina e inesperadamente, chegará ao seu 
fim...” (AVVD-21 de dezembro de 1992) 
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“isso acontecerá para que o mundo perceba como foram grandes Minha 
Misericórdia e Minha Bondade que desceram, do alto, ano após ano;” 
(AVVD-21 de dezembro de 1992) 
 
“quando a Hora das Trevas vier, Eu vos mostrarei vosso interior; virarei 
vossa alma do avesso e quando virdes vossa alma, negra como carvão, 
não apenas experimentareis uma aflição como nunca antes, mas batereis 
em vosso peito com agonia dizendo que vossa própria escuridão é muito 
pior que as trevas que vos rodeiam;” (AVVD-18 de fevereiro de 1993) 
 
“em breve, esta Terra que conheceis “desaparecerá”!2 decidi apressar 
Meu Plano por causa dos grandes pecados que vossa geração concebe; 
tudo desaparecerá, tudo envelhecerá como um vestido;3” (AVVD-22 de fevereiro 

de 1993) 
[2] Hb 1, 11; Ap. 21, 1-4. [3] Hb 1, 11; Ap. 21, 1-4. 

 
“ah! pelo Batismo de Fogo! rezai e jejuai nestes últimos dias; Eu Sou está 
perto de vós;” (AVVD-22 de fevereiro de 1993) 
 
“em breve um Batismo de Fogo será enviado pelo Pai, para queimar os 
crimes deste mundo;” (AVVD-17 de março de 1993) 
 
“a culpa desta geração virá esmagando quando Eu vier purificar as 
nações; então eles levantarão suas cabeças e buscarão por Meu Espírito 
que os conduzirá ao pleno conhecimento da verdade;” (AVVD-30 de maio de 

1994) 
 
“Eu desencadearei uma torrencial chuva de fogo sobre esta Terra para 
queimar seus crimes, mas Eu resgatarei meu povo;” (AVVD-30 de maio de 1994) 
 
“derramarei Meu Espírito, como nunca antes na história da humanidade, 
para mostrar Seu poder, de uma extremidade à outra da Terra, ordenando 
uma renovação e um renascimento de Meu Santuário...2 ... nem todos 
são dignos de Meu Reino; Minha paciência é grande, mas Minha Justiça 
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também é grande; antes terei de emitir um alastrador sopro de fogo para 
restaurar a Justiça; ...terei de destruir a Besta e seus seguidores, lançando 
de Meu Trono estrondos de trovão e clarões de relâmpagos para esmagar 
os ímpios e o império deste mundo;” (AVVD-07 de janeiro de 1995) 
[2] Compreendi como o povo de Deus 

 
“Eu sou compassivo no julgamento; se não fosse, nenhum de vós hoje 
estaria vivo, Eu poderia ter destruído todos vós de uma só vez;” (AVVD-07 

de janeiro de 1995) 
 
“vê como sou lento na ira?” (AVVD-07 de janeiro de 1995) 
 
“tenho-vos dado toda oportunidade para arrepender, mas muitos de vós 
desde o início destes mais honras às coisas mortas que à Minha Glória 
eterna;” (AVVD-07 de janeiro de 1995) 
 
“protegerei todos aqueles que se arrependerem e preservarei o germe de 
uma nova geração para os séculos vindouros;” (AVVD-07 de janeiro de 1995) 
 
“cada um será chamado diante do Meu Trono para prestar contas de 
como conduziu sua vida;” (AVVD-07 de janeiro de 1995) 
 
“como posso abjurar Minha ardente ira e retirar Minha Justiça, uma vez 
que esta geração continua a conferir grande honras ao demônio?” (AVVD-

08 de fevereiro de 1995) 
 
“por isso uma tempestade de fogo em breve varrerá esta iniquidade e 
pecado; nenhum de vós sabe o Dia, e se alguém disser que sabe, não 
vem de Mim... Eu vos visitarei no momento em que menos esperais, 
numa  hora sem sinal; de repente, inesperadamente, sereis visitados por 
um furacão de chamas de um fogo devorador; o que esperais, virá; Eu 
falarei e, quando falar Minha Voz derreterá os elementos da Terra junto 
com sua iniquidade e pecado;” (AVVD-08 de fevereiro de 1995) 
 
“amo todos vós com um amor eterno, e Minha afeição por vós vai além 
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das palavras, mas deve Meu Nome ser profanado para sempre? o que 
estou para fazer angustia-Me e entristece-Me, pois não sinto prazer em 
afligir-vos; em Meu desgosto terei de corrigir-vos com fogo;” (AVVD-08 de 

fevereiro de 1995) 
 
“assim como revelo as coisas antecipadamente, Eu vos revelarei o que 
Minha Mão direita fará após Meu Dia; Minha Mão direita colocará as 
novas fundações da Terra e do Céu, e uma vez mais embelezarei o 
pequeno resto com Meu Esplendor e Minha Divindade;” (AVVD-08 de fevereiro 

de 1995) 
 
“por isso, filha, há esperança para vossos descendentes; Eu sou vossa 
Esperança; farei muitos retornarem à Vida e porei o novo Nome de Meu 
Filho em vós;” (AVVD-08 de fevereiro de 1995) 
 
“Minha purificação será como um pequeno Julgamento e será com 
retidão;” (AVVD-12 de abril de 1995) 
 
“com apenas um de Meus olhares, farei a rebelião de cada nação 
estremecer e dissolverei essa rebelião que trouxe a Apostasia sobre vós 
como uma praga em Minhas Chamas; deslocarei os apóstatas e os tronos 
daqueles que mudaram as estações, Minha Tradição e que passaram sua 
vida contradizendo e opondo-se aos Meus Abéis1 e aquele2 que os 
pastoreia;” (AVVD-10 de maio de 1995) 
[1] Os sacerdotes leais. [2] João Paulo II. 

 
“andarei a passos largos pela Terra e não deixarei uma pedra sem virar, 
pois jurei devorar com Minhas Chamas tudo o que não vem de Mim e 
que mancha Minha Imagem;” (AVVD-10 de maio de 1995) 
 
“em pouco tempo, em muito pouco tempo, o Santo virá como uma chama 
de fogo devorador e surpreenderá os arrogantes, mas os humildes se 
alegrarão por terem posto sua esperança Nele;” [São Miguel] (AVVD-12 de maio 

de 1995) 
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“ah! geração, estás despertando a ira de Meu Pai, estás despertando Sua 
ira que se acenderá e irromperá em chamas e, quando isso acontecer, 
Ele virá a ti como uma chama de fogo devoradora e te queimará, 
reduzindo-te a cinzas junto com tua iniquidade e tua rebelião com todo o 
mal disfarçado de bem;” (AVVD-12 de maio de 1995) 
 
“...Meu Pai queimará os crimes desta geração pelo Fogo, e este Fogo virá 
quando eles não suspeitarem de nada; pela palavra de Minha Boca e o 
comando de Meu Pai, o Céu atual e a Terra estão destinados ao fogo; 
fostes avisados muitas vezes sobre isso, mas ao invés de o anunciardes, 
vós o denunciastes!...” (AVVD-06 de outubro de 1995) 
 
“em breve, Minha Voz será ouvida como o estrondo de um trovão; Eu 
serei ouvido dizendo: basta, é o bastante! a Terra se fenderá e aqueles 
que se rebelaram contra Mim verão Minha Mão Se abater sobre eles; mas 
os vasos de Meu Filho, Eu os sustentarei; Eu virei como uma tempestade 
de fogo; para alguns isso será como uma bênção, mas para aqueles que 
jamais Me temeram, nesse Dia, aprenderão a temer-Me... até hoje eles 
não aprenderam a venerar Meu Nome e a Me adorar; eles não se 
perguntam se estão no bom caminho, nem consultam Meu Espírito Santo 
pedindo conselho; eles se tornaram como vendilhões entrando e saindo 
de Meu Santuário, comprando e vendendo o Nome de Meu Filho...” [Pai] 
(AVVD-15 de abril de 1996) 
 
“Eu disse: virei em um fogo ardente;” (AVVD-04 de julho de 1996) 
 
“Eu soprarei um odor,3 como de incenso, sobre Minha criação; espalharei 
Meu perfume como nunca antes na história;” (AVVD-15 de julho de 1996) 
[3] Deus fala sobre Seu Espírito Santo. 

 
“quero curar vossa deslealdade, quero curar vossa apostasia e dar a todos 
vós um coração puro para que não Me preciseis evitar, com vergonha;” 
(AVVD-15 de julho de 1996) 
 
“muitos de vós ficareis horrorizados, perplexos e estupefatos, outros 
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abrigarão dúvidas em seu coração, outros ficarão com o rosto mais duro 
que pedra, diante da Poderosa Presença de Meu Espírito; no entanto Eu 
cumpro apenas a Promessa de Meu Filho...” (AVVD-15 de julho de 1996) 
 
“um batismo de Fogo virá sobre ti, criação! um batismo tão esperado para 
uma vez mais fazer novas todas as coisas;” (AVVD-17 de julho de 1996) 
 
“...a Terna Misericórdia vos visita a todos agora, a fim de vos dar força 
nos tempos de provação que estão para vir; atenderei vossas 
necessidades, com ternura;” (AVVD-20 de setembro de 1996) 
 
“o Amém está a caminho de purificar, como uma chama devoradora, 
cada raça, porque odeio as práticas do apóstata;” (AVVD-18 de fevereiro de 1997) 
 
“cumprirei Minha Promessa e vossa aflição e angústia chegará ao fim;” 
(AVVD-04 de abril de 1997) 
 
“levarei Minha Criação ao renascimento, abençoada pelo Meu Espírito 
Santo, como nunca visto antes na  história; Minha Chama dentro de Meu 
Coração será tua purificação, Criação, e isso será a execução de Meu 
Julgamento;2” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
[2] Pequeno julgamento 

 
“isso será feito para remover vosso véu e Me verdes revestido em gloriosa 
beleza e santidade; Eu executarei Meu ato de amor3 a fim de ganhar-vos 
para Mim;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
[3] Pequeno julgamento. 

 
“Eu enfeitarei a Terra na Primavera; Minha Primavera; como será a 
Primavera de Yahweh? Minha Primavera, Meus bem-amados, será 
quando o todo de Minha criação brilha com uma luz resplandescente; no 
batismo da Purificação sereis reformados à vossa primeira imagem; nessa 
Purificação todos aspirarão por uma união mais íntima de amor Comigo 
e, no ardor de vossos corações, buscareis pela Verdade, o Caminho e a 
Vida; e na Verdade, onde experimentareis intoxicantes sabores, vossa 
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alma dotada de Meu Espírito da Graça será aperfeiçoada;” (AVVD-25 de 

fevereiro de 1998) 
 
“quando a renovação acontecer, muitos serão revestidos de Mim, e todos 
os Santos e Anjos darão graças pelos dons de Meu Espírito Santo; o que 
é o Dia do Senhor? aqueles que se rebelaram ou que  persistentemente 
se rebelam contra Mim, saborearão esse Dia e tudo o que ele encerra; ele 
virá sobre esses transgressores tão inesperadamente como um raio e, 
como um terrível fogo, eles serão transformados em tochas humanas;” 
(AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“sim, a Terra, como dizes, será incendiada e sua consciência lhe será 
revelada como uma revelação; Meu fogo divino transformará seu coração 
inflexível num coração manso, no Meu Dia; a Terra em agonia ficará 
plenamente ciente, em sua consciência e em sua alma, de suas falhas e 
deficiências, sua corruptibilidade e ilegalidade e, para não dizer o mínimo, 
a infame rejeição de Minha Ressurreição e de Minha Onipresença em 
vossa vida diária;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“o Céu se abrirá no Meu Dia, e aqueles que Me rejeitaram, proclamando-
se deuses, serão severamente julgados;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“Eu vos digo: ai daquele que, no Meu Dia, se encontrar sem Minha Luz... 
esses, Eu purificarei com Meu Fogo;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“quanto àqueles que guardaram Meus preceitos e Minha Lei, baseados 
no amor, e que são o sal da terra, não serão provados pelo fogo, pois Eu 
sou seu Deus e eles Me reconheceram como o principal em sua vida; eles 
já foram provados e são agora parte de Mim e estão constantemente 
dentro de Minha Divina Luz, em união com a Divindade;” (AVVD-01 de junho 

de 2002) 
 
“no tempo de Noé, os Céus transbordaram na Minha vinda; e agora, a 
Terra será provada e incendiada pelo fogo; Meu Dia é iminente e ai dos 
cadáveres no Dia de Meu Regresso;2” (AVVD-01 de junho de 2002) 
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[2] Este “Regresso”não é a Parusia, mas o Dia do Senhor, que deve ser entendido como um juízo menor 
antes do Dia do Juízo. É uma espécie de Renovação; ela já começou, mas em pequenas fases 

 
“ai também daqueles que centralizaram suas vidas em coisas materiais, 
quando Meu Dia vier; Minha aparência será o fogo;” (AVVD-01 de junho de 

2002) 
 
“bendito aquele que acredita em Minha Palavra e que esse Dia não é 
uma mera expressão simbólica aos seus ouvidos!” (AVVD-13 de setembro de 

2002) 
 
“bendito aquele que não injuria o que vem do Espírito e não O ridiculariza 
quando Meu Espírito declara “Fogo” que, em breve, virá sobre os 
pecadores;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“não compreendeste que Eu sou Fogo? um Fogo que incendeia tudo o 
que possuo? aquele que Eu possuo, flutua em chamas de divino Amor; 
“não declarei Meu Fogo, nas Escrituras?” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“embora teu espírito em sua pecaminosidade venha a se contorcer de 
medo e com uma insuportável dor quando Me reconhecer, ao mesmo 
tempo, Eu exalarei Minha Fragrância e tua alma, em Minha Presença, 
embora aterrorizada por ver-se nua e em declínio pelo pecado e pela 
transgressão de não seguir Minha Lei de Amor, ela se deliciará porque 
Eu, seu Criador e seu Deus, a visito;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
““quando este dia vier sobre ti, o dia que Eu chamo de Dia do Senhor, as 
escamas que cobrem teus olhos cairão e olharás para o teu verdadeiro 
eu; Meu Fogo te reduzirá a nada em teu horror; mas, não te sobressaltes 
com medo, anima-te! Pois de que outro modo te verias a Meu lado? 
qualquer má tendência te tornará inativa; esta purificação é para 
transformar tua alma, a fim de que não se aventure, aqui e acolá, sem 
rumo, mas venha a Mim que sou teu único divino Esposo;” Eu não penso 
que muitos de vós tenhais compreendido o que significa o Dia do Senhor;” 
(AVVD-13 de setembro de 2002) 
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“o Dia do Senhor pode ser comparado a um mini-tribunal; uma 
Purificação por Meu Fogo, que conduzirá tua alma à Minha Glória e à 
perfeita união Comigo; quando uma alma está horrivelmente manchada 
pelo pecado, repugnante a Mim e aos Meus Anjos, Santos e aos bem-
aventurados, Minha visita irá colocá-la2 dores agonizantes e ela não 
escapará ao Meu Dia;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
[2] “Ela” representa a alma. 

 
“de que outro modo posso tornar tua alma incorruptível e livre do pecado? 
como posso conduzir estas almas ao arrependimento? somente quando 
as deixo a nu pelo Meu Fogo e elas veem em que estado se encontram, 
somente então elas perceberão como estavam na posse de Satanás;” 
(AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“naquelas em quem Meu Divino Fogo for ardente, purificando-as, por 
esse Fogo imaterial, Eu as consumirei, despertando-as e fazendo-as 
finalmente conscientes de como estão sendo transformadas; 
transformadas com dor, mas com alegria também, pelo Amor de Meu 
Fogo transformador; quem em corpo e alma já Me possui e Eu o possuo, 
o Dia do Senhor não virá sobre ele nem ele o experimentará; por quê? 
Porque o Espírito Santo já os fez neles sentir Sua passagem; já tiveram o 
Dia do Senhor; depois deste Dia, o arrependimento e a obediência à 
Minha Lei de Amor serão o tema daqueles que Eu regenerarei pelo Meu 
Fogo; Eu abrandarei as almas que agora são como pedras e aquecerei os 
corações que são como gelo e, de uma só vez, Minha Presença será 
sentida em sua ressurreição;1” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
[1] Essa longa Mensagem demorou vários dias para ser completada. 

 
“a purificação já começou e alguns de vós já Me visitastes;” (AVVD-30 de 

setembro de 2002) 
 
“quanto àqueles que ainda não receberam Minha visitação, muitos 
tormentos os esperam, o Dia do Senhor também virá sobre eles, e que 
dia será! Eu serei rápido em mostrar Minha Misericórdia, desde que vos 
arrependais... Eu mostrarei Minha Misericórdia e reunirei todos vós de 
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todos os lugares sob os céus; mas   antes disso, Eu, o Autor deste Hino 
de Amor, vos digo: a menos que o mundo, em sua maldade, se 
arrependa,  retribuindo ao mal com o amor, o que pode acontecer a todos 
vós ultrapassará todos os registros históricos de purificação!” (AVVD-30 de 

setembro de 2002) 
 
“não há arrependimento fervoroso, nem compunção real... as nações 
estão em tumulto e suas conquistas são na medida de sua impiedade... 
toda a Terra sofrerá, a menos que Eu ouça um verdadeiro grito de 
arrependimento;” (AVVD-30 de setembro de 2002) 
 
“não desespereis, no fim, a salvação virá do Deus Trino, Aquele que 
continuas a rejeitar, geração ímpia, no fim viverás em paz; o Deus que 
está sentado no trono acima, vos reflorestará e Meu Espírito jorrará 
continuamente como um rio brilhante em terras áridas; Eu encherei todas 
as coisas com Minha própria Luz, nessa Luz Eu removerei o joio do trigo; 
como já vos disse, Eu separarei os cabritos das ovelhas; aqueles que se 
encontrarem fora de Minha Divina Luz, Eu lhes serei inacessível e 
invisível, e só a escuridão será sua morada; mas aqueles que se 
encontrarem em Minha Divina Luz, Eu os abrangerei e lhes darei Meu 
próprio brilho;” (AVVD-30 de setembro de 2002) 
 
“quanto mais pura a alma, mais brilhante será; feliz o homem cuja falta 
é perdoada, cujo pecado é apagado; feliz o homem que Eu não acuso de 
culpa cujo espírito é incapaz de engano!” (AVVD-30 de setembro de 2002) 

 

107.  PUROS DE CORAÇÃO 

“o mistério de Deus só pode ser revelado aos puros de coração...” [Maria] 
(AVVD-09 de abril de 1996) 
 
“sede puros para serdes capazes de vos apresentar ao Senhor com uma 
boa consciência;” [São Paulo] (AVVD-04 de setembro de 1996) 
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“hoje Deus põe os fracos e os miseráveis para combater o que é 
espetacular e grande aos olhos deste mundo de Apostasia, que 
enfraquece!” [São Paulo] (AVVD-04 de setembro de 1996) 
 
“os simples de coração encontram-Me e possuem-Me...” (AVVD-27 de 

novembro de 1996) 
 
“se te aproximares de Mim como uma criança, Eu colocarei Meu Sagrado 
Coração na palma de tua mão e quando vires Meus Tesouros, com sábios 
provérbios revelando Meus mistérios e Meus segredos, teu santo temor a 
Mim te dominará porque perceberás que Eu sou Deus, Trino mas Uno na 
unidade de essência, mais querido a ti que toda a riqueza do mundo e 
até mesmo que tua própria vida;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 

 

108.  RACIONALISMO 

“em verdade não te enganes pela filosofia racionalista e ensinamentos 
nocivos...” (AVVD-30 de julho de 1989) 
 
“a praga desta geração chama-se Racionalismo, e o Racionalismo é 
Mortal; o Racionalismo provém do Príncipe das Trevas, e todos os que 
vivem nas Trevas têm, entre outras, essa doença;” (AVVD-29 de setembro de 

1989) 
 
“nunca tentes racionalizar, pois, assim fazendo, estarás apenas 
removendo o Véu da Infância, que cobre teus olhos; Meus Mistérios serão 
respeitados como Mistérios, e Minha Presença, na forma que te dei, é 
também um Mistério;” (AVVD-30 de setembro de 1989) 
 
“com tristeza e lágrimas, observei esta geração ímpia afastar-se, seguindo 
o Vício, em vez da Virtude, a Morte em vez da Vida, porque esta geração 
confiou na mentira, concebendo o racionalismo, que deu origem ao 
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ateísmo;” (AVVD-10 de março de 1990) 

 

109.  RECONCILIAÇÃO 

“...substitui o mal pelo amor; sê Meu reflexo!” (AVVD-02 de março de 1988) 
 
“sede bons uns para com os outros, perdoai vossos inimigos; repito 
Minhas Palavras que todos conheceis, mas quantos de vós as colocais 
em prática?” (AVVD-29 de março de 1989) 
 
“o Amém pede a cada um de vós que abençoeis vossos inimigos, que 
perdoeis todos eles e que vos reconcilieis Comigo e com vossos irmãos, 
a fim de formar um só Corpo para Minha Glória; vinde fazer as pazes 
Comigo;” (AVVD-01 de maio de 1992) 
 
“quereis exaltar Meu Nome? então levantai e ide agora vos reconciliar 
com vossos irmãos e com vossas irmãs; jamais estareis tão perto de Meu 
Coração como neste momento de reconciliação...” (AVVD-11 de junho de 1994) 
 
“Eu sou um Deus cheio de piedade e Meu Coração pode ser tocado; vem 
e aprende: - pela manhã, semeia tua semente de amor; - ao meio dia, 
semeia tua semente de paz; - à noite, semeia tua semente de 
reconciliação;” (AVVD-18 de junho de 1994) 
 
“do alto, chamo todos vós: vinde! vinde fazer as pazes Comigo, vosso 
Deus, e tereis Minhas Bênçãos; voltai a Mim e vivereis para sempre;” 
(AVVD-18 de junho de 1994) 
 
“perdoa e obterás o fruto do amor e da paz;” (AVVD-06 de outubro de 1995) 
 
“retribui ao mal com amor; perdoa e mantém Meu silêncio em relação a 
qualquer censura lançada contra ti;” (AVVD-10 de dezembro de 1995) 
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110.  REPARAÇÃO 

“repararás pelos outros?” (AVVD-01 de março de 1987) 
 
“reparar é compensar por aqueles que não dão resposta alguma ao Meu 
amor; repara pelos outros; tudo o que deves fazer é amar-Me com todo 
teu coração e teu espírito;” (AVVD-01 de março de 1987) 
 
“deixarás que Me sirva de ti, hoje?” (AVVD-03 de março de 1987) 
 
“utilizando a essência de teu amor por Mim; por isso, Vassula, ama-Me 
fervorosamente; desejo impedir a queda de uma alma muito especial, ela 
é uma de Minhas escolhidas; ainda podemos salvá-la... deixarei duas 
gotas puras de Meu Sangue em teu coração; elas serão suficientes para 
cobrir todo teu coração e fazer-te sentir Minha tristeza;” [...] 

(À tarde fui atacada pelo demônio censurando-me. Eu sabia que 
não era Deus, pois aprendi que Ele jamais me  censurará.)  (AVVD-03 
de março de 1987) 
 
“...salvamos da queda, ...utilizei a essência de teu amor; estamos 
trabalhando juntos, ajudando e curando almas; ...jamais te canses de 
curá-las;” (AVVD-03 de março de 1987) 
 
“todo amor é utilizado para restaurar e curar almas;” (AVVD-03 de março de 

1987) 
 
“queres rezar por todos os que estão na perdição?” (AVVD-07 de março de 1987) 
 
“ouve-Me e repete depois de Mim; “Ó Pai Santo por Vosso Poder e com 
Vossa Misericórdia, imploro-Vos, reuni todas Vossas ovelhas, perdoai-as 
e deixai-as voltar para Vossa Amada Casa, considerai-as como Vossas 
filhas e, com Vossa Mão, abençoai-as; amém.”” (AVVD-07 de março de 1987) 
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“amando-Me ardorosamente fazes reparação e essas almas no Purgatório 
são curadas,1 são retiradas dos fogos purificadores e finalmente podem 
vir a Mim; ... sabes o quanto elas sofrem no Purgatório? pelo seu desejo 
de ver-Me, mas incapazes disso? quanto elas dependem de ti! ... tu as 
ajudarás?” (AVVD-22 de julho de 1987) 
[1] Ou seja: purificada 

 
“...aumenta teu amor por Mim curando, dessa forma, almas; ama-Me e 
liberta-as; agora conduziste cinco almas de volta para Mim, satisfaze-Me 
dando-Me almas; quero redimir todas as almas miseráveis que estão às 
portas de Satanás; amo tanto todos vós!” (AVVD-24 de julho de 1987) 
 
“tremendas reparações são agora exigidas de todos vós, unindo-vos e 
sendo um, amando-vos uns aos outros, acreditando em Mim, acreditando 
em Minhas Obras Divinas, porque Eu estou sempre no meio de vós;” 
(AVVD-10 de setembro de 1987) 
 
“ama-Me, repara por aqueles cujos corações ficaram-se gelados em 
relação a Mim;” (AVVD-25 de setembro de 1987) 
 
“tremendas reparações têm de ser feitas; reparai, aqueles que puderem, 
reparai pelos outros; Minha criação precisa mudar;” (AVVD-13 de outubro de 

1987) 
 
“descansa-Me de todos os que ferem Minha Alma;” (AVVD-08 de novembro de 

1987) 
 
“repara por teu passado; repara pelos que não Me amam...” (AVVD-31 de 

dezembro de 1987) 
 
“...rezai pelas almas que caminham na escuridão;” (AVVD-18 de janeiro de 1988) 
 
“repara pelos que não Me amam;” (AVVD-29 de março de 1988) 
 
“rezai pelo Grande Regresso da Paz e do Amor;” (AVVD-31 de março de 1988) 
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“reza pela redenção das almas, reza pelo Conselho Mundial das Igrejas, 
reza pelo Meu Regresso; tua era está morta...” (AVVD-18 de abril de 1988) 
 
“...reza pela renovação de tua era, por seu renascimento, por uma Nova 
Era; reza por aquilo que Meu bem-amado João1  começou, sob a 
inspiração de Meu Espírito;2” (AVVD-18 de abril de 1988) 
[1] O Papa João XXIII. [2] Ele rezou pela Unidade e por um Segundo Pentecostes. 

 
“...reza por todas essas almas que ainda não compreenderam a Santa 
Bíblia e que interpretam mal tantas de Suas passagens; cortando trechos 
inteiros que poderiam iluminar-vos, eliminando ricos aspectos que 
poderiam esclarecer-vos;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“reza pela renovação que Minha Igreja sofrerá;” (AVVD-16 de maio de 1988) 
 
“reza pelas almas que se opõem a Pedro, reza pelos que tentam silenciar 
Pedro;” (AVVD-21 de junho de 1988) 
 
“reza pelas almas que Me rejeitam; alivia Minhas dores, amando-Me; 
agrada a teu Deus, teu Abba;” (AVVD-25 de julho de 1988) 
 
“...tem pena de teus irmãos, pena de suas quedas; pena de sua cegueira 
e reza por eles;” [os padres, os bispos e cardeais, que não estão de acordo com a Igreja] (AVVD-25 

de julho de 1988) 
 
“...reza pelos que ainda Me resistem; reza pelos que Me ofendem e que 
obscurecem o mundo, condenando Meus cordeiros que andam no 
caminho reto;” (AVVD-02 de agosto de 1988) 
 
“reza pelo Regresso do Amor, reza pela renovação de Minha Igreja, reza 
pelo Seu renascimento; Sua tepidez de agora se converterá em uma 
chama de amor; Sua apatia será transformada em fervor e num desejo 
sedento de conhecer-Me e seguir-Me; Sua deslealdade, em lealdade; Sua 
aridez será transformada em verdes pastagens e numa fonte de pureza 
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consolando Meus cordeiros, saciando sua sede e abrigando-os;” (AVVD-25 

de agosto de 1988) 
 
“reza para que os Evangelhos sejam plenamente compreendidos e que, 
aqueles trechos que foram cortados, sejam reintegrados;” (AVVD-25 de agosto 

de 1988) 
 
“reza, ...para que Minha Igreja seja Unida e vestida com Suas Vestes-de-
Antigamente; reza para que cessem todas as falsas interpretações de 
Minha Palavra dadas a vós; essas falsas interpretações são comida 
venenosa para vós, Minha Comida é Pura e Integral; reza para que Meus 
sacerdotes compreendam plenamente Meus Caminhos e como Eu 
realmente sou; eles ainda não Me compreenderam; reza para que eles 
sejam iluminados;” (AVVD-25 de agosto de 1988) 
 
“reza por Minha Glória, para que, no fim, Meu Santo Nome seja 
novamente glorificado e honrado por todas as Nações;” (AVVD-25 de agosto de 

1988) 
 
“reza pelos corações que permanecem fechados; reza pelos que fecham 
seus ouvidos;” (AVVD-06 de setembro de 1988) 
 
“reza por tua fraqueza e Eu não esperarei; Eu te levantarei...” (AVVD-12 de 

setembro de 1988) 
 
“reparações tremendas têm de ser feitas, mas sois tão poucos os que são 
sinceros e que reparais, sois somente uma pequena porção;” (AVVD-março 

de 1989) 
 
“clamai às nações por Paz, Paz para vos unir! Paz para amar! Paz para 
Me glorificar!” (AVVD-29 de março de 1989) 
 
“rezai por Meu Pedro; rezai pelo Patriarca; rezai por todos Meus 
sacerdotes;1” (AVVD-29 de março de 1989) 
[1] Ao dizer “sacerdotes”, o Sagrado Coração de Jesus encheu-Se de um amor especial por eles, mas, 
ao mesmo tempo, uma dor trespassou Seu Santo e Sensível Coração, trespassando também o meu 
quando senti Sua tristeza. Meus olhos encheram-se de lágrimas. 
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“rezai para que Meus cordeiros voltem para um único Rebanho sob a 
liderança de Pedro, até Meu Regresso; oh! se apenas escutásseis e 
obedecêsseis! rezareis agora o Pai-Nosso? Estou escutando, (...) e Eu vos 
prometo que Meu Reino virá e Minha Vontade será feita na Terra como 
no Céu; filhos, produzi frutos na Paz;” (AVVD-29 de março de 1989) 
 
“formei-te para reparares pelas almas no purgatório; reza, flor; pouco 
sabes sobre o efeito que as orações têm nas almas que estão no 
purgatório; extingue seu fogo com orações; repara por elas...” (AVVD-02 de 

abril de 1989) 
 
“reparai as faltas dos outros que vêm à noite, para destruir Minha Vinha 
e impedir que produza Suas Uvas;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“reza, bem-amada de Minha Alma, para que Meus sacerdotes, bispos e 
cardeais saibam discernir Minha Vontade;” (AVVD-16 de maio de 1989) 
 
“rezai por essa Unidade que Eu, o Senhor, estou em plena preparação;” 
(AVVD-19 de junho de 1989) 
 
“...ama-Me, repara pelos que não o fazem...” (AVVD-15 de julho de 1989) 
 
“reza por aqueles que ainda tentam destruir Minha Vinha, durante a noite; 
reza, ...para que Minha ira diminua com relação a essas almas;” (AVVD-09 

de outubro de 1989) 
 
“reza pelas almas que não compreenderam Minha Vontade;” (AVVD-23 de 

novembro de 1989) 
 
“reza ao Pai para abrandar Sua Justiça, que paira pesadamente sobre 
vós;2 aplaca Sua Ira amando-O, rezando com teu coração, jejuando, 
arrependendo-te e confessando teus pecados; entra no mundo da Paz e 
da Santidade;” (AVVD-23 de novembro de 1989) 
[2] Nossa geração. 
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“reza pela vinda de Pentecostes, tua geração já sente as dores de Seu 
nascimento;” (AVVD-04 de dezembro de 1989) 
 
“rezai por aqueles que não compreendem, acreditar é também uma graça 
concedida por Mim;” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“rezai por toda a Igreja, sede o incenso de Minha Igreja e, com isso, quero 
dizer que rezeis por todos aqueles que proclamam Minha Palavra, do 
Vigário que Me representa aos apóstolos e profetas de vossos dias, das 
almas sacerdotais e almas religiosas aos leigos a fim de que possam estar 
prontos para compreender que  todos vós, a quem mencionei, sois parte 
de Um Corpo, Meu Corpo; sim, todos vós formais um corpo em Mim; 
rezai pelos que se recusam a ouvir, a fim de que estejam preparados, ao 
invés de relutantes, para ouvir um sermão ou uma revelação inspirada 
pelo Espírito; rezai para que eles possam compreender como Meu Espírito 
trabalha de diferentes maneiras e de como Meu Espírito vos ensina, vos 
recorda e vos adverte; rezai para que eles deixem Meu Espírito falar;” 
(AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“repara por aqueles que Me ferem;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“expia pelos outros para agradar-Me;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“Eu vos peço para rezardes fervorosamente e reparardes por aqueles a 
quem Meu Coração ama, mas que se voltaram contra Mim; peço que vos 
imoleis por todos os que agravam Minhas Chagas, matando seu filho 
antes mesmo de seu nascimento; rezai pelos ventres que formam essas 
crianças mas que as esquecem, e seus nomes não são mais lembrados;” 
(AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“repete depois de Mim estas palavras: Meu Senhor e Rei, mantende meu 
espírito firme e disposto; vou ensinar Vossos caminhos aos 
transgressores, para que os pecadores voltem a Vós amém;1” (AVVD-26 de 

janeiro de 1990) 
[1] Sl 51, 12-15. 
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“reza, ...para que as almas que Me ferem possam ver a Luz e passem a 
distinguir sua mão esquerda de sua mão direita;” (AVVD-26 de janeiro de 1990) 
 
“desejo que rezeis por todos os bispos e padres...” (AVVD-09 de fevereiro de 1990) 
 
“rezai pela conversão antes de Meu Regresso, rezai com fervor para que 
Meu Grito, nesse deserto, possa alcançar seus ouvidos e romper sua 
surdez; rezai ao Pai para que Seu Cálice de Justiça não transborde antes 
de vossa conversão; geração! chama-Me e te ouvirei!” (AVVD-10 de abril de 

1990) 
 
“peço-vos, então, ...para rezardes diariamente pela Minha Segunda 
Vinda, que é o Segundo Pentecostes; rezai pela conversão das almas e 
para que possam converter-se antes de Minha Vinda;” (AVVD-22 de abril de 

1990) 
 
“reza, então, pelos que Me ignoram, reza pelos ateus, reza pelos que não 
estão prontos para Me receber;” (AVVD-30 de abril de 1990) 
 
“repara pelos que não Me amam; eles estão cegos por seu intelecto e não 
podem distinguir sua mão direita da esquerda; reza para que possam 
compreender que precisam de percepção a fim de não se desviarem de 
Minha Palavra, como muitos deles agora; reza para que possam 
compreender que aquilo que quero desses sábios é adoração, quero que 
venham e que Me prestem homenagem como os primeiros pastores e os 
Magos;” (AVVD-14 de junho de 1990) 
 
“rezai por aqueles a quem dei bocas para louvar-Me, mas utilizam-nas 
apenas para manchar Meu Santo Nome;” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“rezai por aqueles a quem dei olhos para ver Minha Beleza, Minha 
Santidade e Minhas Maravilhas, mas que ficaram cegos com escamas 
em seus olhos, por causa de seus pecados;” (AVVD-06 de julho de 1990) 
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“rezai por aqueles a quem dei ouvidos para ouvir Minha Palavra e Meus 
Hinos de Amor, mas que permitiram a seus ouvidos ficarem surdos, por 
medo de ouvir e de serem convertidos;” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“rezai por aqueles que nunca param de se atirar mutuamente setas 
venenosas, eles precisam compreender como estão ferindo o Meu Corpo;” 
(AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“reza pela conversão das almas; reza pela paz, pelo amor e pela unidade;” 
(AVVD-20 de julho de 1990) 
 
“repara pelos que privam nações inteiras de Meu amor, construindo um 
muro entre Mim e Meus filhos...” (AVVD-05 a 29 de agosto de 1990) 
 
“...com tuas expiações e tuas orações fervorosas a Mim oferecidas com 
amor, podes alterar próximos desastres; podes alterar catástrofes naturais; 
podes extinguir a ira flamejante de Meu Pai; Deus pode adiar, com tuas 
orações Ele pode adiar;” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
 
“reza, para que a Justiça se abrande e não venha repentinamente sobre 
vossas nações como um trovão;” (AVVD-07 de novembro de 1990) 
 
“e reza por teus irmãos, por aqueles que ainda jazem como cadáveres 
sob uma grossa camada de poeira, reza para que Meu Sopro varra esta 
poeira e Meu Dedo toque seu coração, e também eles se voltem para 
Mim,  pois deserdaram-Me em troca de seus lazeres, para não dizer 
mais;” (AVVD-07 de novembro de 1990) 
 
“reza por aqueles que se dizem doutores da Lei, para que seu espírito se 
torne um espírito humilde e pobre;” (AVVD-25 de dezembro de 1990) 

 

“reza para que esse orgulho excessivo e a arrogância, que tomou conta 
de certos pastores Meus, sejam substituídos pela humildade;” (AVVD-25 de 

dezembro de 1990) 
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“eis porque vos digo para rezar, a fim de que tudo possa ser recebido pela 
Misericórdia do Pai: a Graça, a Graça de serdes convertidos; sim, para 
“vir” a Mim, é necessário deixar-se conduzir pela Graça dada do alto;” 
(AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“rezai, Meus bem-amados, para que todos tenham tempo de converter- 
se; rezai para que a Graça desça sobre eles, a fim de que reconheçam e 
acolham a Verdade; rezai por aqueles que se voltaram para mitos,   em  
lugar da Verdade;” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“rezai pela conversão do mundo; rezai para que Eu habite em cada alma 
e a faça Minha Propriedade; rezai para Eu possa fluir nessas almas, 
“como um rio para o meio da praça da cidade”,11 sacrificai-vos por essas 
conversões, filhinhos;” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
[11] Ap 22, 2. 

 
“rezai para que todos possam estar prontos e convertidos, a fim de que 
ninguém seja atraído pelas trevas e pela sombra da morte, por toda a 
eternidade;” (AVVD-12 de março de 1991) 
 
“rezai fervorosamente pela conversão de vossa era, abri vossos corações 
e falai Comigo;” (AVVD-06 de maio de 1991) 
 
“preocupai-vos com vossos irmãos que ainda vivem na escuridão e que 
rejeitaram Minha Glória por uma imitação sem valor, essa mesma de que 
fala o profeta Daniel;3” (AVVD-02 de junho de 1991) 
[3] Aos incrédulos que não mais acreditam no Sacrifício Perpétuo que é a Santa Comunhão, nem na 
Ressurreição 

 
“enche Meu Coração de alegria e reza por todos aqueles cujos corações 
estão fechados à razão e à Minha Sabedoria;” (AVVD-06 de julho de 1991) 
 
“reza, ...reza por aqueles que ofendem Minha Santidade e blasfemam 
contra Meu Espírito Santo, chamando Meu Espírito de tolo;” (AVVD-23 de 

julho de 1991) 
 



559 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“rezai, rezai por aqueles que sufocam Meu Espírito, rezai por aqueles que 
falam de unidade, mas preparam armadilhas para aqueles que a 
praticam;” (AVVD-04 de agosto de 1991) 
 
“rezai pela Paz de Minha Casa, pela paz entre os irmãos, pela sinceridade 
de coração, pela humildade e pelo amor, então... a unidade desabrochará 
em cada coração... e Minha Santa Cidade, Jerusalém, unida em uma só, 
Me glorificará;” (AVVD-04 de agosto de 1991) 
 
“reza pela conversão dessas pobres almas, faze novenas e Eu te ouvirei; 
posso transformar a teimosia em aquiescência, portanto, reza ao Meu 
Sagrado Coração e Eu farei o resto;” (AVVD-13 de agosto de 1991) 
 
“intensifica tuas orações, teus sacrifícios e teus jejuns; trata duramente 
teus desejos naturais da carne; trata duramente teu corpo e não lhe 
permitas satisfazer seus desejos; faze com que teu corpo te obedeça;” 
(AVVD-19 de abril de 1992) 
 
“oferece-Me sacrifícios; sê generosa, não fui generoso contigo? ...oferece-
Me sacrifícios para aplacar Minha Justiça;1” (AVVD-20 de abril de 1992) 
[1] Hesitei. Eu não sabia o que Deus queria exatamente dizer. 

 
“nem um de vós restaurará Minha Honra, restaurando Minha Casa 
cambaleante?” (AVVD-01 de maio de 1992) 
 
“rezai por aqueles que contestam o que ensinais; rezai e não permitais 
que vossos corações os condenem;” (AVVD-29 de maio de 1992) 
 
“não censures os orgulhosos, reza por eles;” (AVVD-09 de agosto de 1992) 
 
“reza pelos pecadores...” (AVVD-06 de outubro de 1992) 
 
“quero que expies por aqueles que Me ofendem e Me ferem;” (AVVD-21 de 

outubro de 1992) 
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“deliciai Vosso Pai no Céu e rezai pela Reconciliação deste mundo; felizes 
os obreiros da Paz, quando trabalham pela Paz! eles serão chamados 
filhos do Altíssimo; rezai para que a Igreja seja Una;” (AVVD-29 de novembro de 

1992) 
 
“toda oferta feita a Mim com amor será usada para a salvação das almas;” 
(AVVD-02 de março de 1993) 
 
“reza pela conversão do mundo, com o teu coração, a fim de que as 
nações reconheçam a Ternura de Meu Espírito Santo;” (AVVD-02 de março de 

1993) 
 
“...aqueles que não reconhecem Minha Santa Face, agora que estou 
falando, são aqueles de quem Minha Sabedoria foge; a não ser que eles 
se tornem como crianças, nada, nada jamais lhes será revelado; portanto, 
reza por essas almas que estão cegas pela sua própria sabedoria...  reza 
muito, especialmente por aqueles que dizem “ver” e julgam Meu Espírito 
Santo nestas Mensagens, pois é assim que eles perseguiram Meu Filho 
Amado e, antes Dele, os profetas;” (AVVD-06 de maio de 1993) 
 
“...reza por aqueles cujo coração ainda está longe do Meu e tomado pelo 
mundo;” (AVVD-18 de maio de 1993) 
 
“convocai vossas comunidades e preparai-as para vigílias de oração e 
jejum;” (AVVD-27 de maio de 1993) 
 
“rezai por vossos padres;1 …e cuidado com vossos lábios;” (AVVD-14 de julho 

de 1993) 
[1] Os Metropolitas ortodoxos que discutem. 

 
“reza e restaura Minha Casa vacilante;” (AVVD-10 de agosto de 1993) 
 
“necessito expiações... de ti e de qualquer um que seja generoso...” (AVVD-

30 de setembro de 1993) 
 
“tenho-vos pedido reparações, arrependimento, vigília de orações;” (AVVD-
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13 de abril de 1994) 
 
“reza para que aqueles que estão morrendo tenham tempo de emendar-
se; cada gota de amor é usada para sua salvação; muitos que estão 
debaixo dos escombros ainda respiram,1 portanto reza por eles a fim de 
que Eu refresque sua alma; lembra-te, foste libertada para libertar a esses 
dos escombros;” (AVVD-18 de outubro de 1994) 
[1] Meus opressores 

 
“reza pela unidade, pela reconciliação e pela renovação de Minha Igreja;” 
(AVVD-19 de janeiro de 1995) 
 
“reza e pede ao Pai para te fazer perfeita;” (AVVD-18 de fevereiro de 1995) 
 
“reza pela conversão do mundo;” (AVVD-26 de março de 1996) 
 
“quanto àqueles que continuam a confiar obstinadamente em sua 
filosofia, levando uma vida imoral, rezai e jejuai por eles;” [Maria] (AVVD-09 

de abril de 1996) 
 
“Nossos Dois Divinos Corações estão feridos e gritam de dor para que 
todos vós vos emendeis, rezeis, jejueis e, verdadeiramente, ameis Meu 
Filho no Santíssimo Sacramento;” [Maria] (AVVD-09 de abril de 1996) 
 
“dize ao resto dos Meus, que cada tentativa deve ser para diminuir Minha 
ira; encorajai Meu povo, dize-lhes que, se rezarem com seu coração pela 
conversão do mundo, Eu, Yahweh, seu Pai Eterno, os recompensarei pela 
eternidade; “porque piedade e cólera vêm do Senhor, que é potente no 
perdão e derrama a cólera. Tão grande como a sua misericórdia é o seu 
castigo;”1” [Pai] (AVVD-15 de abril de 1996) 
[1] Eclo 16, 11-12 

 
“reza, reza, reza; não é difícil rezar;” (AVVD-maio de 1996) 
 
“reza pelos impenitentes; Eu também os amo, tanto quanto te amo; Meu 
amor por vós é insondável;” (AVVD-13 de junho de 1996) 
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“satisfaze Minha sede de almas;” (AVVD-13 de julho de 1996) 
 
“coloca tua cabeça em Meu Sagrado Coração e obtém as delícias de Meu 
Coração, para que estejas mais disposta que nunca a expiar por teus 
irmãos e irmãs...” (AVVD-13 de julho de 1996) 
 
“...não importa o quão imprudentes possam ser; eles podem ser 
disciplinados, mas Eu posso conduzi-los de volta à razão;” (AVVD-20 de 

setembro de 1996) 
 
“...há no mundo inúmeras almas que estão morrendo, e Meu Coração dói 
e fico perturbado à vista dessas almas agonizantes...5” (AVVD-04 de dezembro 

de 1996) 
[5] Jesus pausou por um momento, antes de fazer Sua pergunta. 

 
“...estás disposta a oferecer-Me mais sacrifícios para levar essas almas 
para casa? sim, em Meu Sagrado Coração?” (AVVD-04 de dezembro de 1996) 
 
“então tua confiança em Mim; não te canses de trabalhar para Mim e 
Comigo;” (AVVD-04 de dezembro de 1996) 
 
“mora para sempre em Meu Sagrado Coração, reza pela conversão das 
almas e sê constante em tua fidelidade assim como Eu sou Fiel;” (AVVD-04 

de dezembro de 1996) 
 
“se o mundo persiste em questionar Minha escolha, deixa que seus 
pecados caiam sobre suas próprias cabeças; ... se tu fizeres reparações 
por eles, então Minha Misericórdia Infinita os obrigará a ver seus 
pecados;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
 
“não recues; reza com teu coração pela conversão do mundo...” (AVVD-22 de janeiro de 
1998) 
 
“antes expia por eles, e toda vez que expiares, o Bom Senhor te ungirá 
com a unção de Seu Divino Amor, por teu gesto, e Sua Face brilhará em 
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ti e Ele concederá Suas Bênçãos à humanidade;” [Maria] (AVVD-09 de abril de 

1998) 
 
“alivia-Me das dores que fazem Meu Coração sucumbir diariamente, por 
parte daqueles que negam a Presença real de Meu Filho na Eucaristia;” 
[Maria] (AVVD-09 de abril de 1998) 
 

“2Ó Virgem Real, inseparavelmente unida ao Coração de Jesus, eu 
Vos ofereço todos os pecadores do mundo, que ofendem Vosso 
Filho no Santíssimo Sacramento; que aqueles que O atacam 
sejam perdoados por Deus através de Vossa Inocência, de Vossa 
Beatitude e de Vosso Doce Coração, que se tornou o Mais Santo 
Tabernáculo de Deus; amém;” (AVVD-09 de abril de 1998) 
[2] Minha alma, de repente, cheia do Espírito, gritou o que se segue. 

 
“tenho-vos pedido grandes e verdadeiras expiações, para que não tenhais 
de sofrer as consequências desta Apostasia, mas recebi muito poucas 
expiações, porque Minhas palavras foram censuradas por falta de  
confiança em Mim; eles não confiam em Mim e não acreditam 
inteiramente em Meu Poder para difundir Minhas palavras e avisar esta 
geração;” (AVVD-05 de novembro de 1998) 
 
“continua a colocar guirlandas de amor em Minhas Cabeça; substitui 
Minha Coroa de Espinhos que esta geração alegremente força em Minha 
Cabeça e continua a Me arrastar à força, para novos Getsêmanis;” (AVVD-

11 de novembro de 1998) 
 
“teu Criador ouvirá tuas orações; intercede por eles; reza e pede ao Pai, 
cuja paciência é longa, para perdoá-los; não demores... sabes que até 
mesmo teus balbucios são ouvidos pelo Pai e que Ele benevolentemente 
os responde? Ele te concedeu muitos favores; tua vantagem sendo sempre 
tão fraca e tua própria miséria fazem com que Ele Se incline de Seu 
Trono;” (AVVD-01 de janeiro de 1999) 
 
“suplica pela conversão dos pecadores; estas orações oferecidas a Mim 
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são como uma fragrância aromática de incenso;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“ama-Me e faze reparações por aqueles que diariamente Me 
recrucificam...” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“- bem-aventurados os reparadores de brechas que, por Minha Causa, 
renunciaram às suas paixões e a tudo que os mantinham prisioneiros a 
este mundo, e tornaram-se, através da graça do Espírito Santo, 
associados ao Meu Divino Plano embelezando Minha Casa; sua alma e 
todo seu ser se transformarão numa gloriosa Catedral;” (AVVD-05 de fevereiro 

de 1999) 

 

111.  REPOUSO PARA DEUS 

“deixa-Me repousar em teu coração, aceita-Me..., não Me renegues;” 
(AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“contigo cheguei ao Meu céu, pois em ti encontro Meu repouso; lembra-
te de que estamos unidos e de que nossos laços são de paz e amor;” 
(AVVD-18 de fevereiro de 1987) 
 
“Meu Céu está em ti, porque sinto-Me glorificado e descansado;” (AVVD-19 

de fevereiro de 1987) 
 
“és Minha bem-amada e gosto de repousar em ti;” (AVVD-02 de março de 1987) 
 
“descansar em teu coração é bom;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“vem e consola-Me; deixa-Me repousar em teu coração;” (AVVD-16 de maio de 

1987) 
 
“constrói para Mim um céu em teu coração;” (AVVD-21 de junho de 1987) 
 
“repousa em Mim e deixa-Me repousar em ti; sê Meu céu;” (AVVD-25 de julho 
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de 1987) 
 
“permite-Me repousar em ti, pois esse é Meu Lar;” (AVVD-05 de outubro de 1987) 
 
“Faze para Mim, um céu em teu coração; estou cansado e preciso 
descansar;” (AVVD-03 de fevereiro de 1988) 
 
“conserva-Me em teu coração e dá-Me repouso; sê uma Comigo;” (AVVD-

16 de agosto de 1988) 
 
“toma Minha Cruz e repousa-Me... o Amor está cansado e precisa 
descansar;” (AVVD-28 de novembro de 1989) 
 
“sê Minha canção… sê Meu Céu e glorifica Meu Santo Nome outra vez;” 
(AVVD-29 de novembro de 1989) 
 
“amo-te e, por isso, deixarei Minha Cruz em ti; Eu Sou Aquele Que A 
carregou até o fim; honra-Me e glorifica-Me carregando Minha Cruz, de 
vez em quando, para que Eu possa repousar;” (AVVD-04 de março de 1991) 
 
“permite-Me fugir, de vez em quando, da maldade do mundo e repousar 
no teu coração; no teu silêncio, Eu repouso;” (AVVD-20 de outubro de 1994) 
 
“repousa em Mim e permite-Me repousar em ti;” (AVVD-20 de fevereiro de 1996) 
 
“- que cada membro teu repouse docemente em Meu Coração para 
obteres força, perseverança e delícias interiores de bem-estar;” (AVVD-18 de 

janeiro de 2002) 

 

112.  ROSÁRIO 

“fica perto de Mim, tenho algo a pedir-te;” (AVVD-28 de dezembro de 1987) 
 
“por Mim, ...por Mim, aprenderás o Terço? saúda Minha Mãe a todo o 
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momento, farás isso por Mim...” (AVVD-28 de dezembro de 1987) 
 
“isso é o que desejo ouvir de todos vós que não sabeis, as mesmas 
palavras: “sim, Senhor, quero aprender; Senhor, ajudai-me a aprender;”” 
(AVVD-28 de dezembro de 1987) 
 
“Eu ensinarei todos vós que quereis aprender;” (AVVD-28 de dezembro de 1987) 
 
“enche-Me de alegria e difunde a oração do Santo Terço a todos os que 
Me amam e Me testemunham;” (AVVD-19 de março de 1988) 
 
“deves honrar Minha Mãe como Eu A honro;” (AVVD-19 de março de 1988) 
 
“aprende o Santo Terço, embeleza Minha Igreja;  

(O Senhor quer dizer que ortodoxos e protestantes, e outras 
Igrejas que não rezam o Santo Terço, deveriam aprendê-Lo, 
enriquecendo a Santa Igreja e expulsando o demônio, 
esmagando-o; a heresia diminuirá assim como a apostasia na 
Igreja, que foi infiltrada por causa da infidelidade e da 
desobediência.)” (AVVD-02 de junho de 1988) 
 
“esforça-te para ouvir-Me e agradar-Me rezando o Santo Terço; sente os 
Mistérios, enxerga-os através dos olhos de tua Santa Mãe; esses Mistérios 
que tua era tenta racionalizar; filha, eles ainda não compreenderam que 
Eu os quero como crianças, inocentes, com fé-de-criança; cumulei Minha 
Igreja de Riqueza e Glória, para alimentar muitas almas, nações inteiras; 
rica em seus Mistérios, Mistérios esses que muitos não aceitam como 
Mistérios; Meu povo hoje não tem humildade, simplicidade e falta-lhes 
pureza de Fé; vossa era tenta racionalizar tudo, até mesmo Meus 
Mistérios!!3” (AVVD-04 de junho de 1988) 
[3] Deus parecia surpreso! (com nossa estupidez) 

 
“não te esqueças de rezar o Santo Terço;” (AVVD-07de junho de 1988) 
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“digo-te que se alguém rezar esse Terço2 para Mim, o Céu se abrirá para 
ele e Minha Misericórdia o salvará; faze tuas pazes Comigo; faze tuas 
pazes Comigo; pede-Me todos os dias: Senhor Jesus Cristo, Filho de 
Deus, tende piedade de mim, pecador; filha, ensina aos teus irmãos1 essa 
oração, ensina-os a estarem na solidão e em silêncio enquanto rezarem 
esse Terço;” (AVVD-18 de janeiro de 1988) 
[2] O Terço Ortodoxo. [1] Os católicos. 

 
“- Satanás será acorrentado pelo Terço;” (AVVD-02 de agosto de 1991) 

 

113.  RÚSSIA 

“...uma de Minhas filhas bem-amadas jaz morta! uma de tuas irmãs! ... 
Rússia;” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“não chores; Eu a ressuscitarei ...Eu a reviverei assim como revivi Lázaro;” 
(AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“não a deixarei morta e exposta aos ventos abrasadores;” (AVVD-04 de janeiro 

de 1988) 
 
“...ama-a, pois é tão pouco amada por todos!” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“...ela Me abandonou e voltou-se contra Mim; ela se voltou contra Mim 
quando cresceu e chegou seu tempo de amar; chamei-a para partilhar 
Meu manto, mas ela foi embora; julgando-se amadurecida, ela acreditou 
ser capaz de alimentar-se sozinha; virou as costas para Mim e foi embora; 
fugiu como uma esposa infiel;” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“Meu Coração despedaçou-Se; chorei; como se isso não fosse o bastante, 
orgulhosamente e sem o menor remorso, ela declarou abertamente guerra 
contra Mim, seu Pai, e contra todos os santos mártires! ...deixou  de Me 
adorar, de esperar em Mim e de Me amar! parecia ter-se esquecido do 
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amor que uma vez partilhamos; dei-lhe filhos e filhas, mas, em sua fúria, 
ela massacrou Meus filhos e os entregou a Satanás, como quem oferece 
um holocausto;” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“como se isso não fosse o bastante, ela se voltou para Satanás e fez um 
pacto de ser-lhe fiel e adorá-lo se lhe oferecesse o que ela desejava; 
Satanás concordou, sob a condição de que o deixasse livre; Satanás, 
então, separou-a completamente de Mim; ela o deixou cortar nossos 
laços; ele a fez confiar nele...” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“...conduziu Minha filha inicialmente até áreas pantanosas, onde ela teria 
de apoiar-se nele por medo de afundar-se nas areias movediças; ela lhe 
pediu que a deixasse apoiar-se inteiramente nele;” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“...tal como Jerusalém que, certa vez, fugiu de Minha Casa, Minha Casa 
de Santidade, para tornar-se uma filha sem moral, oferecendo seus filhos, 
um após o outro, em sacrifício; a Rússia, Minha filha, julgou sábio fazer 
o mesmo; ela tomou Meus Santos Dons e ofereceu-os a Satanás, que os 
transformou em armas; Satanás cegou-a com sua glória e, em sua 
cegueira, tirou-a das áreas pantanosas e colocou-a no deserto para morrer 
de sede; Eu a vi andando nua e debatendo-se em seu próprio sangue; 
chamei-a, mas ela não quis ouvir;” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“chamei-a, mas ela não quis ouvir; chamei-a de novo, mas ela não queria 
ouvir Meu chamado; ao invés disso, ela Me provocou chamando suas 
irmãs mais novas para apoiarem sua moral; se recusassem, ela as forçaria 
com sua espada; Eu não disse: “quem levantar a espada, pela espada 
perecerá?”” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“Eu racionei seu pão para que necessitasse de Meu Pão, mas ela preferiu 
passar fome a comer de Mim;” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
 
“sua terra não produziu o suficiente para alimentá-la; ela se tornou, por 
assim dizer, “uma dependente” de Meu inimigo;” (AVVD-04 de janeiro de 1988) 
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“…Eu a ressuscitarei;” (AVVD-05 de janeiro de 1988) 
 
“irei até ela, Eu a ressuscitarei e a levarei para Minha Casa; quero que 
todos Meus filhos a amem; nós a envolveremos com Amor;” (AVVD-05 de 

janeiro de 1988) 
 
“quando a Rússia tornou-se dependente de Satanás porque suas terras 
estavam estéreis, ele ofereceu-lhe o fruto mortal que mantém reservado 
para aqueles a quem Eu amo; ele mata aos poucos e, quanto mais se 
come, mais dele se precisa; ele é mortal, mata lentamente; ele a 
alimentou com seu fruto e a matou; ela morreu com esse fruto ainda 
preso em sua mão;” (AVVD-05 de janeiro de 1988) 
 
“a Rússia ressuscitará por Minha Mão Divina e chegará ao máximo de 
Santidade...” (AVVD-11 de março de 1988) 
 
“ela se erguerá da imobilidade da morte e de seu mundo de trevas para 
o Meu Mundo de Paz e de Luz;” (AVVD-11 de março de 1988) 
 
“...todo o Céu estava há muito tempo de luto por tua Irmã-Tão-Desamada; 
há anos engolimos Nossas Lágrimas amargas... oh! Rússia! simples 
criatura de carne! o mal aninhou-se em teu próprio ventre...” (AVVD-13 de 

novembro de 1989) 
 
“a Rússia Me comerá e Me beberá com grande amor, louvando-Me; 
Minha Rússia será o exemplo vivo de vossos tempos e de gerações 
futuras, por causa de sua Grande Conversão;” (AVVD-13 de novembro de 1989) 
 
“este será Meu Milagre Glorioso; espera e verás;” (AVVD-13 de novembro de 1989) 
 
“em breve, todas essas coisas acontecerão;” (AVVD-13 de novembro de 1989) 
 
“...assinarei uma aliança de Paz e de Amor, e seus crimes serão 
esquecidos por Mim, Eu a farei novamente Minha Esposa e de seu 
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coração brotará esta canção: “conservarei sempre meu amor por Ele, 
e minha aliança com meu Deus será mantida;”” (AVVD-24 de dezembro de 1989) 
 
“Minha Alma está sedenta por esse glorioso momento; pretendo mostrar 
Meu esplendor e Minha glória a cada nação que vive debaixo destes céus, 
através de tua irmã Rússia; Eu a revestirei com Minha beleza e com 
Minha integridade e a exibirei aos teus irmãos4 para que possam ver 
Minha Beleza e Minha integridade... filha, as núpcias da conversão de 
tua irmã serão em breve;” (AVVD-24 de dezembro de 1989) 
[4] Aqui o Senhor Se refere aos católicos romanos. 

 
“sou Eu, vosso Salvador, que venho resgatar-vos das garras do dragão 
vermelho; sou Eu, vosso Jesus, Minhas pombas, que venho quebrar 
vossas gaiolas e libertar-vos;” (AVVD-24 de dezembro de 1989)  
 

“fica certa de que tenho Comigo todos os santos mártires de tua época, 
vítimas da fúria de Satanás; tenho Comigo todos os que pereceram como 
vítimas;” (AVVD-24 de dezembro de 1989) 
 
“pretendo levantá-la e torná-la santa, e fazer de seus filhos homens 
santos, que ensinarão incorruptibilidade, pois Meu Espírito nela viverá e 
a governará com santidade e justiça (...)” (AVVD-24 de abril de 1990) 
 
“reza agora Comigo pela Rússia; “ó Deus, fazei-a seguir-Vos, ó Senhor, 
salvai sua alma e ressuscitai-a como ressuscitastes Lázaro; embelezai 
Vossa filha, tão amada aos Vossos Olhos, e colocai-a em Vosso Divino 
Coração, para que sua imagem reflita Vossa Divindade; ressuscitai-a para 
que ela caminhe ao Vosso lado, exibi-a perto de Vós e libertai-a de seu 
cativeiro, desposai-a e fazei-a inteiramente Vossa; amém;”” (AVVD-08 de julho 

de 1990) 
 
“...a Rússia despertará com impaciência, para ser consumida por Mim;” 
(AVVD-09 de setembro de 1992) 
 
“este país Me honrará mais que qualquer outro; Eu já dei um passo dentro 
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dela...” (AVVD-18 de outubro de 1992) 
 
“...a Rússia governará em santidade o resto de Meus filhos; Eu, o Senhor, 
peço vossas orações, vossos sacrifícios e expiações, a fim de que todas 
essas coisas possam trazer a Minha Rússia perto de Mim; em sua 
miséria, Eu mostrarei Minha Misericórdia; em sua fraqueza, Meu Poder 
e Minha Autoridade; em seu nada tudo o que Eu Sou; e em sua aridez, 
dela farei fluírem Rios; arrancarei dela tudo o que não é Meu e, nesses 
lugares vazios, plantarei Minhas Graças; plantarei sementes de Amor e 
de Paz;” (AVVD-20 de outubro de 1992) 
 
““Rússia, não muito tempo atrás, rompeste tua aliança Comigo, 
rebentaste teus laços e disseste: “Eu não Vos servirei”!” (AVVD-20 de outubro 

de 1992) 
 
“agora, Eu te darei filhos que proclamarão Meu Nome em Santidade e 
que dirão: bendito é Aquele que restaurou nossa vista e tocou nosso 
coração; bendito é Aquele que mudou nossos caminhos, curando-nos;” 
(AVVD-20 de outubro de 1992) 
 
“a Rússia Me é especialmente querida;” (AVVD-25 de outubro de 1992) 
 
“a Rússia é um campo aberto, pronto para ser semeado; seu solo está 
pronto para receber qualquer semente;” (AVVD-25 de outubro de 1992) 
 
“a ninguém será permitido estabelecer qualquer outra fundação além de 
Minhas Próprias fundações; fui Eu, Deus, que designei a Rússia para 
Minha Glória e será por meio dela, de sua escuridão, que a luz brilhará; 
será por meio de sua luz que o coração de tua geração será iluminado 
com o conhecimento de Minha Glória; derramarei Meu Espírito na Casa 
que lhe dei e, nela, mostrarei Minha Santidade, para que honre Meu 
Nome; foi dela que falei no passado, por meio de Meus pequenos 
profetas1;” (AVVD-25 de outubro de 1992) 
[1] As crianças de Fátima 
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“ninguém tripudiará sobre ela, pois Eu a levantarei para ser a cabeça1 de 
muitas nações;” (AVVD-25 de outubro de 1992) 
 
“em sua pobreza, Eu reconstruirei Meu Reino; ah! ...espera e verás!” 
(AVVD-25 de outubro de 1992) 

 

114.  SABEDORIA 

“...toda Sabedoria vem de Mim;” (AVVD-15 de dezembro de 1986) 
 
“Eu sou o Senhor Todo-Poderoso e te ensinarei; agarra-te a Mim e 
aprenderás, tem fé em Mim;” (AVVD-15 de dezembro de 1986) 
 
“terás de adquirir Sabedoria; ...Eu te ensinarei a merecê-la; estás em 
Minha Luz e, estando em Minha Luz, tu aprenderás;” (AVVD-16 de dezembro 

de 1986) 
 
“a Sabedoria desperta Meus filhos;” (AVVD-08 de janeiro de 1987) 
 
“toda Sabedoria é dada aos pequeninos; Meu Pai delicia-Se nelas;” (AVVD-

10 de fevereiro de 1987) 
 
“não disse que o sábio não compreenderá o que vem do Espírito? a 
filosofia não pode ser comparada à espiritualidade, jamais; essa é uma 
das principais razões porque, todos aqueles que estão no poder e que se 
consideram sábios, irão zombar de ti, desprezar-te, rejeitar-te, examinar-
te minuciosamente;” (AVVD-05 de agosto de 1987) 
 
“não te disse que ouvirás a verdade da boca da criancinha, e não do 
sábio? disse que os sábios certamente ouvirão, e jamais entenderão, 
certamente enxergarão, e jamais verão, porque seus corações se tornaram 
insensíveis; eles taparam seus ouvidos, e fecharam os olhos;” (AVVD-04 de 

setembro de 1987) 
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“Minhas Obras não são vistas por olhos sábios; tenho-as escondidas 
deles; Minha Sabedoria escondida, Eu a dou aos humildes e aos 
pequeninos; ...Eu sou Espírito1 e aproximei-Me de ti, instruindo-te como 
Espírito ao espírito; Meus ensinamentos foram-te dados espiritualmente, 
e não como a filosofia é ensinada;” (AVVD-12 de setembro de 1987) 
[1] 2Cor 3, 17 e 1Pd 1, 11. 

 
“Eu, o Senhor, sei o que os sábios pensam e, em verdade Eu te digo que 
eles não Me convencem;” (AVVD-12 de setembro de 1987) 
 
“posso, se quiser, dar-te mais provas, mas te limito por Minhas razões; 
guiar-te cegamente agrada-Me, glorifica-Me; depois, quero que isso 
venha a ser uma lição para aqueles a quem o conhecimento cega; quero-
te inocente, simples; guio-te desse modo especial para que Minhas almas 
religiosas compreendam que Eu, o Senhor, dou abundantemente;” (AVVD-

23 de setembro de 1987) 
 
“dize-lhes que não é difícil acreditar em Minhas Obras Sobrenaturais; por 
quê? não sou Eu, Deus e Espírito? sede como crianças e acreditai; qual 
das crianças duvidaria que sou Eu Quem escreve e guia deste modo, se 
tu lhe mostrasse Minhas Obras? sê inocente!” (AVVD-23 de setembro de 1987) 
 
“Eu darei sabedoria apenas aos pequeninos, e não aos sábios;” (AVVD-04 

de dezembro de 1987) 
 
“Eu ilumino aqueles que demonstram ser sinceros; não iluminarei os 
sábios porque falta-lhes sinceridade; Eu, o Senhor, busco os humildes e 
os pequenos; quanto menores fordes, mais Minha Grandeza se inclinará 
sobre vós e vos alcançará a fim de vos elevar; quanto menores e mais 
insignificantes fordes, mais fácil será penetrardes em Meu Sagrado 
Coração;” (AVVD-18 de janeiro de 1988) 
 
“Eu não suportarei vossas grandezas e vossa arrogância cansa-Me;” (AVVD-

18 de janeiro de 1988) 
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“a Sabedoria ama a vida; a Sabedoria tem o Nome de Santidade e Ela é 
dada a todos os que Me obedecem; todos os ensinamentos procedem da 
Sabedoria;” (AVVD-04 de agosto de 1988) 
 
“a Sabedoria oferece Seus recursos não apenas ao justo, mas também ao 
injusto;” (AVVD-16 de agosto de 1988) 
 
“dei Sabedoria ao pobre e ao simples;” (AVVD-19 de junho de 1990) 
 
“o pobre e o simples sempre louvam Meu Nome e sempre o louvarão; eis 
porque agradeço ao Pai por ocultar a Sabedoria aos sábios e entendidos 
e por revelá-La somente aos pequeninos;” (AVVD-04 de julho de 1990) 
 
“podes dizer hoje que teu conhecimento veio dos homens? ou por teres 
estudado teologia?” (AVVD-20 de outubro de 1994) 
 
“Meu Pai e Eu continuamos a escandalizar vossos filósofos e os 
arrogantes de vossa sociedade através de Nossas Obras e através dos 
pobres instrumentos que escolhemos; delicio-Me em te ensinar; sim, 
ainda Me delicio em dar-te Meu nobre Conhecimento; ah! ...2 se 
soubesses como agrada a Meu Pai dar-te Sabedoria... por isso, não fiques 
inconsciente de todas essas bênçãos;” (AVVD-20 de outubro de 1994) 
[2] Jesus suspirou. 

 
“Eu dou a vista aos que não veem mas impeço o sábio e o entendido de 
entrar pela porta do conhecimento; entrando por essa porta, recebe-se a 
luz e a compreensão de todas Minhas Palavras,6 e, ao mesmo tempo, um 
reconhecimento de Minha Presença... mas o homem que se gloria de sua 
própria glória permanece do lado de fora dessa porta;7 permanece na 
escuridão; carne é carne e terá a visão da carne; mas a quem é nascido 
do Espírito, será dada a visão e verá Deus;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
[6] As Escrituras. [7] Como os fariseus. 

 
“e se Me perguntares: “dizei-me, Pai, dizei-me, de onde vem a Santa 
Sabedoria? onde se pode encontrar o entendimento, uma vez que está 
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fora do conhecimento de cada coisa viva, escondida de toda a 
criação?” Eu te responderei, Minha filha: “Sabedoria? é o temor do 
Senhor; entendimento? é evitar o mal;”” (AVVD-13 de setembro de 2002) 

 

115.  SABEDORIA DO MUNDO 

“não sejas como os eruditos e os filósofos de vosso tempo, que justificam 
sua filosofia conforme o modelo de seu espírito racionalista; carne e 
sangue não podem revelar o que vem do Espírito;” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“não sigas uma filosofia 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;” (AVVD-19 de junho de 1995) 

 

116.  SÁBIOS 

“deixa o Amor guiar-te, não escutes os sábios, eles são como os escribas 
em Meu tempo;” (AVVD-01 de abril de 1989) 
 
“quero que compreendas que o coração de vossos sábios está no velório;” 
(AVVD-13 de setembro de 1989) 
 
“eles tendem a esquecer, em sua pretensa grande estatura, Meu Poder e 
Minha Divindade;” (AVVD-13 de setembro de 1989) 
 
“sua mente e seu coração estão mais próximos do mundo racional do que 
de Meu Mundo Espiritual; esta praga infiltrou-se em Minha Igreja; muitos 
de Meus pastores são como aqueles corvos da parábola que vos dei; eles 
são a causa de muita discordância em Minha Igreja; em seus discursos 
e sermões falta Espiritualidade, Fidelidade à Minha Palavra e a Meus 
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Preceitos; eles repudiam Meus Mistérios em Minha Presença, eles 
escarnecem da piedade;” (AVVD-13 de setembro de 1989) 
“quando Meu Dia chegar, eles terão de responder-Me e prestar-Me conta 
por não terem mantido as Tradições de seus Pastores; hoje sua boca os 
condena e seus próprios lábios testemunharão contra eles; é o fruto de 
sua apostasia;” (AVVD-13 de setembro de 1989) 
 
“...enquanto seu intelecto estiver trabalhando, a Sabedoria permanecerá 
escondida e como enigma para eles;” (AVVD-30 de abril de 1990) 
 
“reza para que eles morram para os seus pecados e ressuscitem para a 
Santidade, o Amor e a Fé; e se houver qualquer homem sábio, que ele 
mostre sua sabedoria através de sua simplicidade de coração com relação 
a Mim, seu zelo para com tudo o que é santo, e seu ardor para atrair 
almas a Mim; todas essas coisas serão feitas com humildade e amor;” 
(AVVD-30 de abril de 1990) 
 
“em vossa era, muitos se dizem doutores da Lei, mas não compreendem 
nem os argumentos que usam, nem as opiniões que sustentam; oh! como 
Me cansam com sua conversa! eles Me cansam porque não 
salvaguardam nem Meu Conhecimento nem Minha Lei;” (AVVD-08 de julho de 

1990) 

 

117.  SACERDOTES FIÉIS 

“enquanto os padres que são bons e como Jacó, submissos à autoridade 
de sua Mãe, Eu os unirei para sempre a Mim; Eu os unirei a Mim e eles 
serão chamados de filhos do Altíssimo;” [Pai] (AVVD-15 de abril de 1996) 
 
“estes4 são aqueles de quem as Escrituras dizem: “estes são os que não 
se contaminaram com mulheres: são virgens.5 Estes seguem o Cordeiro, 
onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como 
primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada 
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mentira: são íntegros;”6 “Os que são esclarecidos resplandecerão, como 
o resplendor do firmamento; e os que ensinam a muitos a justiça hão de 
ser como as estrelas, por toda a eternidade;”7” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
[4] Os Abéis. [5] Virgindade significa fidelidade. [6] Ap 14, 4-5; [7] Dn 12, 3. 

 

118.  SACERDOTES INFIÉIS 

“voltai para Pedro, todos vós que vos extraviastes para uma direção 
diferente;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“sede Meus, não do Rebelde…” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
 
“em teus dias, muitos padres se equipam para guerra contra o Vigário1 
de Cristo; aqueles mesmos que ensinam o que lhes agrada e que o 
mundo ama! eles são cheios de compromissos; para agradar ao mundo, 
eles venderiam o Sangue de Meu Filho! como posso ver o que vejo e 
permanecer calado?” [Pai] (AVVD-15 de abril de 1996) 
[1] O Papa João Paulo II. 

 
“ó má inclinação, Terra tão suja! por que vós,4 que vos consagrastes ao 
ministério de Meu Filho, vos tornastes contra Ele, vendendo Seu Corpo e 
Sangue? voltai ao serviço de Meu Filho e Eu farei de vós uma maravilha 
para as almas, aquelas mesmas almas que arrastastes convosco para a 
perdição;” [Pai] (AVVD-15 de abril de 1996) 
[4] Almas consagradas que apostataram. 

 
“Satanás, hoje, estendeu sua mão para atingir as almas sacerdotais;” [Pai] 
(AVVD-15 de abril de 1996) 
 
“...eles elevam o Corpo de Meu Filho, sem fé, sem um real louvor e o dia 
todo torcem Minhas Palavras e a Tradição da Igreja;” [Pai] (AVVD-15 de abril de 

1996) 
 
“o furor Me invade quando vejo espezinhado o Santíssimo Sacramento 
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de Meu Filho, quando sei que ainda hoje, apesar de tua maldade, 
geração, Meu Filho entregaria Sua Vida novamente de uma só vez por ti, 
se fosse necessário!” [Pai] (AVVD-15 de abril de 1996) 
 
“Ele3 abre Sua Boca ofegante de dor, e Seus Olhos não cessam nunca de 
verter lágrimas, desapontado com os Seus por permitirem ao mal dominá-
los; quão distantes eles estão da Verdade... e contudo... apesar de toda 
sua iniquidade, Meu Filho os assiste carinhosamente, pois não há limite 
para Seu Amor;” [Pai] (AVVD-15 de abril de 1996) 
[3] Jesus Cristo 

 
“...seus corpos estão condenados à morte, a não ser que Eu ouça um 
grito de arrependimento de seu coração;” [Pai] (AVVD-15 de abril de 1996) 
 
“seus corações decidiram-se pelos frutos do mundo; enganados por 
Satanás, promovem o erro, obcecados  por seus pecados, promovem o 
liberalismo...” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“quero que rezes por eles, ...pois Eu também os amo; reza, porque eles 
estão sob a influência das forças do mal; esses poderes das trevas do 
submundo os ilude e interfere em seu ministério sacerdotal... esses 
poderes malignos do inferno estão atrás de Minhas almas consagradas, 
a fim de fazê-las acreditar no que não é verdadeiro;” (AVVD-22 de outubro de 

1996) 
 
“como posso não sofrer quando vejo os Meus, a quem tanto amo, serem 
completamente enganados e aceitarem este veneno mortal... eis porque 
digo-te com insistência; reza por eles e considera-os como irmãos que 
necessitam de correção;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“hoje este veneno mortal afeta Minhas almas consagradas; esta é a 
fumaça que penetrou em Meu Santuário; elas quebram a Lei de Minha 
Igreja1 e seu pecado as condenará, a menos que se arrependam; agora, 
elas são a gangrena de Meu Corpo, que escutam Minha Palavra, mas não 
A obedecem;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
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[1] Acta Apostolicae Sedis - AAS, 73/1981. pág. 240-241. (Nota do Editor: Referência à Declaração 
sobre a participação de católicos como membros de Associações Maçônicas, publicada pela 
Congregação para a Doutrina da Fé.) 

 
“ninguém pode imaginá-las irreligiosas quando as veem, mas tu sempre 
as conhecerá por seu fruto, que é a desobediência;” (AVVD-22 de outubro de 

1996) 
 
“- desobediência a esta2 Lei de Minha Igreja, - desobediência ao Vigário 
de Minha Igreja, - desobediência à Tradição de Minha Igreja,  - 
desobediência a Minha Lei inteira;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
[2] Acta Apostolicae Sedis - AAS, 73/1981. pág. 240-241. (Nota do Editor: Referência à Declaração 
sobre a participação de católicos como membros de Associações Maçônicas, publicada pela 
Congregação para a Doutrina da Fé.) 

 
“aqueles que produzem o fruto da desobediência são uma viva 
abominação a Meus Olhos...” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“ai desse Dia! ai, pois Meu Dia, que está próximo, será um dia de grande 
tristeza; para os fora da lei será o terror, uma vez que Me provocaram, a 
Mim, seu Senhor;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“ó quanta tristeza, ...que agonia vê-los apresentar-se como homens 
devotados à Minha Lei...” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“eles permitiram àquelas forças do mal jantar com eles e sentar-se, lado 
a lado, à mesa com eles;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“e tu, filha de Minha Igreja, mesmo que os poderes malignos e todo o 
inferno trabalhem, por meio deles, contra ti, é porque perceberam que és 
um perigo para eles, e que Minhas Mensagens sobre a Besta da 
Revelação12 de João são destinadas a eles; sim, tu te tornaste uma 
ameaça para todos esses poderes das trevas, e Satanás fará uso da 
própria natureza contra ti;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
[12] Ap 13. 

 
“3ó escravos da Besta! não vedes como ela4 vos conduz lenta e 
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sorrateiramente à vossa destruição?5” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
[3] Então Jesus Se virou para bradar aos seguidores da Besta, o que se segue. [4] A Besta. [5] Senti a 
dor de Jesus e como, apesar de sua falta, Ele os amava muito 

 
“se eles se arrependerem reconhecendo seu pecado e jurarem lealdade 
em frente do Meu Trono, Eu Me lembrarei do juramento que Me fizeram 
quando se ordenaram e Eu lhes perdoarei de todo Meu Coração;” (AVVD-

22 de outubro de 1996) 
 
“...não te esqueças de rezar por essas almas...” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“todos os padres devem imitar-Me em sua vida;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“não falo dos que Me imitam e que são como Meu Abel, que Nos 
agradava por causa de seus sacrifícios e de sua sinceridade; mas dos que 
são como Caim, Esaú, Judas, os Escribas e os Fariseus, é desses que 
falo, pois sua conduta contradiz Minhas Santas Regras; devo Eu, por sua 
causa, continuar a beber o cálice de sua divisão...” (AVVD-27 de novembro de 

1996) 
 
“...seus corações não comportam a paz, e seu troféu é chamado falta-de-
amor...” (AVVD-20 de dezembro de 1996) 
 
“se eles4 não reconhecem as poderosas obras que realizo através de tua 
nulidade, reza por eles para que Eu levante o véu de seus olhos...” (AVVD-

20 de dezembro de 1996) 
[4] Os de coração endurecido. 

 
“hoje, muitos dos Meus, em Minha própria Casa, levantam sua espada 
contra Mim... inchados de orgulho eles dizem: nós somos deuses;” (AVVD-

04 de abril de 1997) 
 
“cada palavra proclamada por Mim é rejeitada por eles, mas o grande 
fogo agora está prestes a devorá-los...” (AVVD-04 de abril de 1997) 
 
“para esconder seus planos, essas pessoas que Me elevam diariamente 
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conspiram no escuro para derrubar a Cátedra de Pedro e silenciar o 
Vigário de Minha Igreja e a todos aqueles a quem revelei seus planos 
e expus sua apostasia; eles conspiram no escuro para Me fazer calar...” 
(AVVD-04 de abril de 1997) 
 
“esses malfeitores, em Minha Casa, especulam para calar Minha Voz; 
eles tentarão impor uma ordem sobre todos vós, para condenar as 
magníficas obras da Sabedoria...” (AVVD-04 de abril de 1997) 
 
“Minha4 mais bela herança tornou-se como uma mulher que trai seu 
amante...” (AVVD-04 de abril de 1997) 
 
 
“agora, estes vendilhões em Minha Igreja cercam aquele que coloquei na 
Cátedra de Pedro e não têm olhos para nada mais a não ser vê-lo 
derrotado;” (AVVD-04 de abril de 1997) 
[4] Aqui Jesus parecia falar de Si Próprio. 

 
“observo esses mesmos que querem calar Minha Voz5 e cada um de seus 
movimentos...” (AVVD-04 de abril de 1997) 
[5] Os que desejam banir para sempre as locuções para chamá-las simplesmente de meditações 

 
“observo Meus servos fiéis,1 enquanto seus lábios murmuram 
intermináveis bênçãos para os seus  perseguidores; escuto sua voz 
enquanto ele é atingido pelas costas:2” (AVVD-04 de abril de 1997) 
[1] Refere-Se ao Papa. [2] Isso mostra a forma da oração fervorosa e contemplativa do Santo Padre; 
essas palavras não são necessariamente as do Santo Padre. 

 
“não te preocupes com os malvados; virá o dia em que eles serão expulsos 
de Minhas Cortes;4 mas tu, tu não desembainharás a espada...” (AVVD-21 

de maio de 1997) 
[4] Não tenho certeza se essas são as Cortes do Céu ou se aqui Deus Se refere à Igreja. 
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119.  SAGRADO CORAÇÃO 

“vem e vive no âmago de Meu Coração;” (AVVD-08 de janeiro de 1987) 
 
“vem habitar em Meu Sagrado Coração onde, em sua profundidade, 
encontrarás Paz e sentirás Meu ardente Amor por todos vós;” (AVVD-24 de 

janeiro de 1987) 
 
“Meu Coração é Santo e um abismo de Perdão;” (AVVD-24 de janeiro de 1987) 
 
“anseio por abrigar-te; gosto de mergulhar-te nas profundezas de Meu 
Coração e lá te esconder só para Mim;” (AVVD-03 de março de 1987) 
 
“Meu Coração está inflamado de amor ardente, Meu Coração quer 
consumir-te em Seu amor, Meu Coração quer seduzir-te para seres Minha 
para sempre!” (AVVD-06 de março de 1987) 
 
“vem ao Meu Coração, ...pois dentro Dele há profunda Paz;” (AVVD-07 de 

março de 1987) 
 
“Meu Coração clama por todos vós;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“vinde mais perto de Mim, voltai para Mim, deixai-Me estreitar-vos, 
deixai-Me lançar-vos bem no fundo de Meu Coração e deixai-O engolfar-
vos dando-vos profunda Paz;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“vem e sente Meu Coração que quer ser amado; vem e sente Meu 
Coração com teu espírito;” (AVVD-19 de março de 1987) 
 
“cada vez que te sentes constrangida, amo-te ainda mais;2” (AVVD-19 de 

março de 1987) 
[2] Mais tarde compreendi que Ele ficou satisfeito por eu ter percebido minha indignidade. 

 
“não precisas ficar constrangida sentindo Meu Coração;” (AVVD-19 de março 

de 1987) 
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“cada batida de Meu Coração é um apelo a uma alma;” (AVVD-05 de abril de 

1987) 
 
“tua morada é aqui... bem no meio de Meu Coração;” (AVVD-09 de abril de 

1987) 
 
“entra em Meu Coração, adentra e deixa que te envolva, deixa Meu 
Coração arrebatar o teu, inflamando-o...” (AVVD-27 de abril de 1987) 
 
“Meu Coração fica dilacerado quando sou deixado só;” (AVVD-05 de maio de 

1987) 
 
“Meu Coração é um abismo de Perdão e de Misericórdia;” (AVVD-15 de maio 

de 1987) 
 
“escuta as Batidas de Meu Coração; podes resistir-Me?” (AVVD-23 de maio de 

1987) 
 
“cada centelha que se desprende de Meu Coração e toca o teu inflamará 
teu coração e o consumirá; Minha centelha te incendeia; retira de Meu 
Coração;” (AVVD-25 de maio de 1987) 
 
“entra no Meu Coração e Nele deixa-Me esconder-te; descansa;” (AVVD-02 

de outubro de 1987) 
 
“busca teu repouso, não em outro lugar, mas em Meu Coração;” (AVVD-19 

de outubro de 1987) 
 
“entra em Meu Sagrado Coração; em sua profundeza, encontrarás 
repouso; Eu te tomarei e te impelirei em Suas profundezas;” (AVVD-08 de 

novembro de 1987) 
 
“lembras-te de onde é tua casa? sim, em Meu Sagrado Coração;” (AVVD-19 

de março de 1988) 
 
“nas profundezas de Meu Sagrado Coração, reservei um lugar para ti; tua 
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morada é em Meu Sagrado Coração;” (AVVD-26 de março de 1988) 
 
“repousa em Meu Coração e deixa teu Senhor repousar no teu;” (AVVD-29 

de março de 1988) 
 
“entra em Meu Sagrado Coração, entra em Suas profundezas e lá 
encontrarás Paz;” (AVVD-07 de abril de 1988) 
 
“tua casa é em Meu Sagrado Coração;” (AVVD-01 de maio de 1988) 
 
“dá-me teu coração e Eu o colocarei nas profundezas de Meu Sagrado 
Coração; entra em Meu Sagrado Coração... entra aqui;”  

(Jesus indicou Seu Coração com Seu dedo indicador.) (AVVD-10 de 
maio de 1988) 
 
“tenho-te chamado desde que nasceste! reservei um lugar para ti...” (AVVD-
10 de maio de 1988) 
 
“tenta descobrir Minha Vontade; ouve as batidas de Meu Coração; cada 
batida é um chamado para ti; por que Me resistes?” (AVVD-10 de maio de 1988) 
 
“entra em Meu Sagrado Coração e aí repousa.” (AVVD-10 de maio de 1988) 
 
“Meu Sagrado Coração está aberto a qualquer alma que se arrependa e 
queira voltar para Mim;” (AVVD-02 de junho de 1988) 
 
“fica em Meu Sagrado Coração; o Amor está sedento de amor;” (AVVD-25 de 

julho de 1988) 
 
“ofereci Meu Sagrado Coração para ser tua Morada, entra de mansinho 
em Suas profundezas e jamais saias Dele...” (AVVD-07 de setembro de 1988) 
 
“vinde extrair de Meu Coração que é um Abismo de Amor e enchei o 
vosso;” (AVVD-29 de março de 1989) 
 
“Meu Sagrado Coração é Santo, Puro e cheio de amor;” (AVVD-01 de maio de 
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1989) 
 
“Meu Sagrado Coração é teu Refúgio, repousa em Mim; vem, aumenta 
teu amor por Mim, quero-te perfeita!” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“não há outro Refúgio para a salvação de vossa alma a não ser Meu 
Sagrado Coração;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“...escreve Comigo a oração que te ditei no ano passado; Ó Sagrado 
Coração de Jesus, ensinai-me Vossos Caminhos; Sagrado Coração de 
Jesus, guiai-me pelo Caminho da Integridade, afastai-me do maligno e 
não me abandoneis à sua vontade; Sagrado Coração de Jesus, sede 
minha Rocha Protetora, pois sois meu Refúgio, fazei com que Vosso Amor 
e Paz me guiem e me guardem; amém;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“escutai Meu Apelo de Amor, escutai as batidas de Meu coração, cada 
batida é um apelo para uma alma;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“Meu Sagrado Coração chama todos vós para virdes a Mim em santidade;” (AVVD-01 
de junho de 1989) 
 
“entra em Meu Sagrado Coração e Nele encontra teu repouso;” (AVVD-05 de 

junho de 1989) 
 
“...repete depois de Mim estas palavras: Ó Sagrado Coração de Jesus, 
Meu Senhor que eu adoro, ofereço-Vos minha vontade, fazei-me 
instrumento de Vossa Paz e de Vosso Amor, fazei-me vítima de Vossos 
Ardentes Desejos e de Vosso Sagrado Coração; amém;” (AVVD-15 de junho de 

1989) 
 
“Meu Sagrado Coração está totalmente aberto para acolher-vos e 
descansar-vos;” (AVVD-19 de junho de 1989) 

 
“sente Meu Sagrado Coração; jamais Ele foi tão dilacerado e atormentado 
como nesta era tenebrosa;” (AVVD-05 de julho de 1989) 
 



586 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

“vem, repousa em Meu Sagrado Coração, tua Morada;” (AVVD-09 de julho de 

1989) 
 
“agrada Meu Sagrado Coração e aprende esta pequena oração: Ó Sagrado 
Coração de Jesus, restaurai minha alma, escondei meu coração em Vosso 
Sagrado Coração, para que eu possa viver; amém;” (AVVD-15 de julho de 1989) 
 
“faze de Meu Sagrado Coração, tua Morada, como uma pomba que tem 
seu pombal, tem Meu Sagrado Coração como tua Morada; Meu Amor por 
todos vós é eterno;” (AVVD-19 de julho de 1989) 
 
“sente como Meu Sagrado Coração está dilacerado, como sangra ao ver 
esta era morta... a maioria desta  geração é de adoradores de Baal; sim, 
eles são os descendentes de seus ancestrais que adoravam falsos deuses; 
... dirigem-se voluntariamente para os fogos eternos, atacam Meu Santo 
Nome e, deliberadamente, Me provocam...” (AVVD-25 de julho de 1989) 
 
“Meu Sagrado Coração está aberto, e quem Nele quer entrar é bem-vindo; 
sois todos livres para escolher; se escolherdes Meu Sagrado Coração, Eu 
vos encherei, Eu vos deixarei viver em Minha Luz, absorvereis de Mim; 
Eu vos alimentarei, depois Eu vos perguntarei se desejais partilhar 
Comigo; como um Esposo e uma Esposa nós compartilharemos, e Eu vos 
renovarei inteiramente com Meu Amor;” (AVVD-28 de julho de 1989) 
 
“por que buscar consolo em outro lugar? Meu Sagrado Coração é o 
bálsamo para as vossas feridas e Meu Sagrado Coração é a vossa 
Morada;” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“Meu Sagrado Coração é teu pombal e teu refúgio;” (AVVD-28 de setembro de 

1989) 
 
“entra em Meu Sagrado Coração e deixa-O consumir-te inteiramente e 
nada mais fazer de ti a não ser uma chama viva do Amor ciumento Amor; 
Eu sou uma Chama Ardente de Amor, e Meu Amor é, com efeito, 
um Fogo devorador;” (AVVD-29 de novembro de 1989) 
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“Meu Sagrado Coração é tua Fortaleza; vem, ...e esconde-te em Suas 
profundezas;” (AVVD-04 de dezembro de 1989) 
 
“peço a todas as almas para virem lançar-se neste Oceano de Amor, para 
que também elas possam ficar impregnadas, e sentir esse Amor; Eu, 
Jesus, amo todos vós; entrai em Meu Sagrado Coração; anseio por 
esconder-vos em Suas Profundezas, esconder-vos para sempre e 
conservar-vos apenas para Mim;” (AVVD-16 de dezembro de 1989) 
 
“repousa em Meu Coração e escuta suas Batidas...” (AVVD-19 de dezembro de 

1989) 
“repousa em Meu Sagrado Coração e permite-Me repousar no teu;” (AVVD-

29 de dezembro de 1989) 
 
“desliza para as profundezas de Meu Sagrado Coração e deixa-Me te 
esconder lá; quero-te somente para Mim;” (AVVD-21 de janeiro de 1990) 
 
“vem e sente as Batidas de Meu Coração, cada Batimento é uma linda 
canção de Amor para ti, amigo; um apelo do Amor Ciumento Amor;” (AVVD-

03 de abril de 1990) 
 
“vinde a Mim como sois e apoiai-vos em Mim, assim como Meu bem-
amado João, apoiai-vos em Mim; também vós, colocai vossa cabeça em 
Meu Peito e escutai as Pulsações do Coração do Amor, cada pulsação é 
um apelo ao Amor, tudo o que vos peço é um retorno ao amor;” (AVVD-22 

de abril de 1990) 
 
“Meu Coração se consome de amor, mesmo pelo desertor...” (AVVD-04 de 

julho de 1990) 
 
“vinde, inclinai todos vós em Meu Peito, como João, Meu discípulo, e 
ouvi as Batidas de Meu Coração; essas Batidas vos levarão aos Meus 
Pés, sob Minha Cruz;” (AVVD-30 de julho de 1990) 
 
“repousa tua cabeça em Meu Coração e ouve os apelos do Amor;” (AVVD-
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18 de setembro de 1990) 
 
“repousa em Meu Coração e consola-Me como Eu te consolo;” (AVVD-24 de 

setembro de 1990) 
 
“quando a frieza do mundo se tornar insuportável para ti, vem 
rapidamente para a Fornalha de Meu Coração; Eu sou teu Refúgio e te 
abrigarei;” (AVVD-27 de setembro de 1990) 
 
“Eu nunca vos abandonarei, nunca... vinde... levantai vossa cruz e segui-
Me, e, quando vos sentirdes cansados no caminho, apoiai-vos em Mim, 
apoiai-vos em Meu Coração, e Minhas Pulsações vos darão a coragem 
de que necessitais e a força para prosseguirdes no vosso caminho do 
Calvário;” (AVVD-19 de dezembro de 1990) 
 
“repousa tua cabeça em Meu Coração, repousa e sente-te consolada... 
teu Abba cuida de ti; teu Abba está feliz por ter-te perto Dele; repousa tua 
cabeça em Meu Coração, ...e presta atenção aos Desejos de Meu 
Coração; Meu Coração ainda busca, anseia, suplicando pelo amor do 
resto de Meus filhos...” (AVVD-23 de dezembro de 1990) 
 
“Meu Sagrado Coração é vosso Lugar de repouso;” (AVVD-24 de fevereiro de 

1991) 
 
“- trarei de volta os exilados para suas Casas: Meu Sagrado Coração;” 
(AVVD-02 de março de 1991) 
 
“toma Meu Sagrado Coração, é todo teu; toma este Coração que te ama, 
não O recuses; Eu sou Aquele que mais te ama;” (AVVD-08 de julho de 1991) 
 
“vem repousar em Meu Sagrado Coração; faze Dele o teu Oásis enquanto 
atravessas esse deserto;” (AVVD-16 de julho de 1991) 
 
“repousa tua cabeça em Meu Coração, sente este Amor que tenho por ti; 
sente o Céu em ti e alegra-te, alegra-te...” (AVVD-05 de agosto de 1991) 
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“tem sede de Mim e deseja beber das Águas Vivas da Vida...” (AVVD-05 de 

agosto de 1991) 
 
“Eu disse: sois Meus filhos de Luz; e acrescentarei isto: vossa Morada é 
Meu Sagrado Coração;” (AVVD-11 de agosto de 1991) 
 
“teu pombal é Meu Sagrado Coração;” (AVVD-18 de agosto de 1991) 
 
“Eu vos ofereci Meu Coração, o que farei com Ele?” (AVVD-10 de abril de 1992) 
 
“dei-vos Meu Coração para O amardes: amai-Me, então, e farei grandes 
coisas em vós;” (AVVD-23 de abril de 1992) 

 

“a Esperança, Minha filha, é encontrada em Meu Sagrado Coração;” (AVVD-

23 de abril de 1992) 
 
“entra neste Coração que te ama e P-E-R-M-A-N-E-C-E nele;” (AVVD-23 de 

julho de 1992) 

 
“busca as Riquezas de Meu Sagrado Coração e promulga Minha  
fragrância; Meu Coração é um Abismo de Amor...” ;” (AVVD-06 de agosto de 

1992) 

 
“recolhe-te em Meu Coração quando precisares de repouso;” (AVVD-10 de 

agosto de 1992) 

 
“vosso Rei sinceramente vos ofereceu Seu Coração, mas observei que 
ninguém Me ofereceu inteiramente seu coração, ...rezai para que não 
percais Meu Favor, rezai para que vossa vontade seja a Minha Vontade;” 
(AVVD-20 de agosto de 1992) 
 
“compreendei que Meu Sagrado Coração busca de vós: caridade, 
generosidade, oração, um espírito de reconciliação, e que vos ameis uns 
aos outros como Eu vos amei;” (AVVD-14 de setembro de 1992) 
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“Meu Coração é tua casa;” (AVVD-18 de outubro de 1992) 
 
“Meu Coração pode ser tocado...” (AVVD-20 de outubro de 1992) 
 
“enraiza-te em Meu Sagrado Coração para obteres força e luz;” (AVVD-02 de 

março de 1993) 
 

“Meu Coração é a fonte de tua vida...” (AVVD-04 de fevereiro de 1994) 

 
“Meu Coração é um Abismo de Amor e Ternura;” (AVVD-13 de abril de 1994) 
 
“em Meu Coração, encontram-se muitos tesouros jamais duvides de Meu 
Amor; disse-te uma vez que esse Tesouro estava reservado para os vossos 
tempos, esses tempos em que a humanidade desceu o mais baixo...” 
(AVVD-19 de agosto de 1994) 
 
“vem e tira de Meu Coração; aqui5 estão todas as Minhas Riquezas;” 
(AVVD-09 de outubro de 1994) 
 
“...não deixes que tua alma volteie para outro lugar, a não ser Meu 
Coração;” (AVVD-13 de outubro de 1994) 
 
“Meu Coração Me faz sofrer, ...pois vejo até os confins da terra e o que 
vejo não está conforme os desejos de Meu Coração... teu Pai governa 
tudo, mas não vossa liberdade... e o homem perverteu sua liberdade...” 
(AVVD-18 de outubro de 1994) 
 
“Meu Coração é tua morada e tua salvação;” (AVVD-18 de fevereiro de 1995) 
 
“vosso único Refúgio é o Meu Coração;” (AVVD-25 de fevereiro de 1995) 
 
“mesmo que digas: quem sou eu para entrar em Vosso Coração? Eu te 
direi: tu és Meu filho, Meu, e Minha Semente; tu Me pertences e a 
ninguém mais; tu vens de Mim e de ninguém mais; eis por que te quero 
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em Meu Coração;” (AVVD-30 de março de 1995) 
 
“Meu Sagrado Coração, que tantos de vós negais e rejeitais, é vosso Céu, 
vosso Paraíso, vosso Reino, vossa Herança, vosso Lugar-de-Repouso pela 
Eternidade; por isso, aproximai-vos deste Coração que tanto vos ama 
e Eu derramarei, de Meu Coração ao vosso coração, incontáveis bênçãos, 
para tornar vossa alma tão bela como a primavera, para tornar vossa alma 
uma torre de marfim, um céu para Mim;” (AVVD-20 de março de 1996) 
 
“felizes as nações que aprendem a aclamar Meu Sagrado Coração! elas 
viverão à luz de Meu favor; felizes as nações que se consagram ao Meu 
Sagrado Coração; oh! o que não faria por elas!” (AVVD-13 de junho de 1996) 
 
“...permanece em Meu Coração para sempre;” (AVVD-01 de novembro de 1996) 
 
“Meu Sagrado Coração te foi oferecido para que Se torne o sol de tua 
alma, a delícia de teu coração e a alegria de tua vida; ...Meu Sagrado 
Coração é como um aroma apaziguante; é como o sol brilhando em vossa 
escuridão; ...Meu Sagrado Coração é como um canteiro de rosas 
escolhidas; ...é como um poço de vida;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“tomai Meu Sagrado Coração e abraçai-O, e Sua proximidade vos colocará 
uma coroa de graça santificante em vossa cabeça, que levará vossos pés 
no caminho da lealdade, até mesmo para aceitar derramar vosso sangue 
pela Minha honra; ...“Meu Coração é o poder de iluminar vossa alma, 
nem mesmo as estrelas mais resplandecentes poderiam iluminar esta 
terrível noite de vossa alma, como o fogo que vem do interior de Meu 
Coração; com efeito, o fogo de Meu Sagrado Coração é mil vezes mais 
resplandecente que o sol; é como se juntássemos, mil vezes mais, todas 
as constelações do universo;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“nada pode ser comparado à santidade invencível de Meu Sagrado 
Coração...” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
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“Meu Coração é ativo porque Eu sou a Palavra e a Palavra de Deus é algo 
vivo e ativo; ... cheio de misericórdia quando necessitais de ajuda; ... 
Meu Coração é o trono da graça… sabei que tendes um lugar permanente 
em Meu Sagrado Coração; ...Meu Sagrado Coração não é complicado, Eu 
não sou um Deus complicado...” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“Meu Sagrado Coração é tão claro e puro, Ele é a Luz do mundo; ... Ele 
contém todas as riquezas de vossa salvação;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“Meu Sagrado Coração palpita de amor pela humanidade porque é 
amoroso com o homem;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“muitos de Meus filhos abandonam e desprezam este Coração 
misericordioso;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“abre teus olhos para contemplar Meu Sagrado Coração, e abre teus olhos 
e teu coração para as maravilhas gravadas em Meu Coração; Eu não te 
esconderei os Tesouros inestimáveis;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“...e quando teus olhos contemplarem, em tua miséria, a majestade de 
Meu Coração, tua alma superará a ânsia incessante por Minhas regras e 
Meus decretos, que se tornarão tua delícia e teus conselheiros;” (AVVD-28 

de novembro de 1996) 
 
“então, voluntariamente Me pedirás para te tornares a vítima da Vítima, 
o crucifixo do Crucificado...” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“então Me dirás, mostrando-Me Meu Sagrado Coração: Mestre, ficarei 
aqui para sempre, é a morada que eu escolhi;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“Meu Sagrado Coração é vosso Céu, cheio de regras justas; feliz o homem 
que descobre a firmeza de Meu Sagrado Coração, que está além do preço 
das pérolas; nada do que podeis cobiçar O iguala;” (AVVD-28 de novembro de 

1996) 
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“não há nada que se iguale ao Meu Sagrado Coração... e os caminhos de 
Meu Sagrado Coração são caminhos deliciosos, que conduzem à 
intimidade tão desejada por Nós;1” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
[1] A trindade. 

 
“a que podeis comparar Meu Sagrado Coração? a uma Fonte que torna 
férteis os jardins? sim, e se algum homem tem sede, deixai-o vir a Mim! 
...Meu Coração é um poço de água viva;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“vinde mergulhar-vos nestas correntes1 que fluem de Meu Sagrado 
Coração;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
[1] Jesus falava sobre Seu Espírito 

 
“Meu Sagrado Coração é teu garantidor e a Árvore da Vida para os que A 
possuem;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“Ele levanta os pobres da poeira2 e para fora de sua miséria, para lhes 
dar lugar em Sua profundeza e nas profundezas da Infinita Misericórdia;” 
(AVVD-28 de novembro de 1996) 
[2] Jesus estava sugerindo isso a mim; o modo como Ele me formou e me deu um lugar em Seu 
Coração. 

 
“que Meu Sagrado Coração seja a Raiz que vos suporta; e vós, vós fostes 
enxertados em Mim para partilhar Minha rica seiva que vos provê com 
vida, vida eterna; portanto permanecei enxertados em Mim, para serdes 
parte de Mim e vossa vida será poupada;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“Eu vim para reviver a devoção ao Meu Sagrado Coração, felizes os que 
seguem esta devoção;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“deixarei que esta Fonte de Meu Sagrado Coração invada este mundo frio, 
dando vida por onde passar, e Minha Promessa será cumprida, pois Meu 
Espírito Santo, o Doador da Vida, governará esta sociedade malvada e a 
transformará em um povo reto, então a santidade e a justiça serão o seu 
consorte;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
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“...honra Meu Sagrado Coração e sê inocente...” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“...por isso deixa a devoção ao Meu Sagrado Coração ser conhecida de 
todos os povos;1” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
[1] Jesus refere-Se não somente aos católicos, mas aos outros também. 

 
“e tal como disse a Meus outros apóstolos de Meu Sagrado Coração: ama 
este Coração que é tão desamado, revive Minha devoção a Meu Sagrado 
Coração e dize-lhes3 que todos os que praticarem essa devoção obterão 
graças santificantes não apenas para si próprios, mas também para todos 
os seus familiares;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
[3] Ao povo. 

 
“a Igreja negligenciou a devoção a Meu Sagrado Coração;” (AVVD-09 de 

dezembro de 1996) 
 
“...compreendeste por que vim a ti como Sagrado Coração? Eu vim deste 
modo para que deste Coração7 obtenhas Misericórdia... sim, não apenas 
tu, mas todos vós;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
[7] Jesus apontava Seu Coração com Seu dedo indicador. 

 
“Eu serei tua alegria e teu sorriso, Eu serei teu banquete e te deixarei 
beneficiar dos Tesouros de Meu Coração; olha para Mim, olha para o 
Meu Coração... vê, não abri a porta de Meu Coração a ti? Meu Real 
Coração foi-te oferecido; vem e encontra tua alegria em Mim;” (AVVD-26 de 

janeiro de 1997) 
 
“Eu te mostrarei, de vez em quando, Minha irmã, Meu Real Coração, este 
Coração que te levantou às Nossas2 Cortes, este Coração que é Tudo; 
este Coração que Se dá abundantemente a toda a humanidade; este 
Coração que compôs melodias musicais e cânticos para Seus amados;” 
(AVVD-26 de janeiro de 1997) 
[2] A Santíssima Trindade. 

 
“deixa então que teus olhos se maravilhem com a beleza de Meu Coração; 
é o Coração do grande Sacrifício; é o Coração da Nova Aliança; é o 
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Coração da Verdadeira Vinha, é o Coração mais próximo do Coração do 
Pai; é o Coração que brilha no escuro e que as trevas jamais vencerão; é 
o Coração do Verbo feito carne e que viveu no meio de vós; é o Coração 
que vive em vosso coração a fim de que todos vós vos torneis o coração 
do Meu Coração; é o Coração de Nosso Coração;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 
“é o Coração dos mártires e dos profetas, que sinceramente fizeram a 
Vontade do Pai e O glorificaram por sua perseverança, sua docilidade e 
sua perfeita obediência;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 
“é o Coração que rezou ao Pai para que todos sejais um em Nós...” (AVVD-

26 de janeiro de 1997) 
 
“como é Coração do Senhor?” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 
“o Coração do Senhor é como um infinito oceano de Amor e de 
Misericórdia; é como um tesouro incomparável e inestimável... Meu 
Coração é como um fornalha ardente de Amor, pronta para consumir 
vosso coração em Seu Amor; Meu Coração é Luz, ultrapassando em brilho 
todas as constelações juntas;” (AVVD-26 de janeiro de 1997) 
 
“vinde todos vós que tendes sede, mas nem sequer o sabeis; vinde e 
reconhecei este Coração de vosso Deus, para que possais compreender-
Me e reconhecer-Me como três vezes Santo; vinde e possuí este Cora- 
ção... vinde e colocai vosso coração no Meu Coração...” (AVVD-26 de janeiro 

de 1997) 
 
“tirarei água das fontes de Meu Coração; e vossas faces febris serão 
refrescadas; serei vossa sombra contra o calor desta tempestade em que 
estais;” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
 
“à vista do esplendor de Meu Sagrado Coração, teu coração cederá aos 
Meus encantos...” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
 
“em Mim encontrarás tua realização; Eu te esconderei em Mim, e dessa 
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maneira, quando chegar o Tempo, Eu te apresentarei ao Pai;” (AVVD-28 de 

janeiro de 1997) 
 
“apoia-te agora, Minha querida, em Meu Sagrado Coração, para que cada 
batimento cardíaco que ouvires unja tua alma como óleo fresco, 
renovando-te e refrescando-te; e enquanto estiveres apoiando-te em Meu 
Real Coração, beberás de Seu fluxo corrente uma água viva que se 
transformará numa fonte dentro de ti, brotando para a vida eterna;” (AVVD-

03 de abril de 1997) 
 
“ninguém poderá tocar teu repouso em Meu Coração, porque Eu te 
protegerei, Minha bem-amada; ninguém ousará perturbar-te, ninguém 
ousará aproximar-se de ti quando vir, de longe, em Meus Olhos, a chama 
de Meu amor, protegendo-te ciumentamente;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“deixa-Me renovar tua força em Meu Coração para encher teu coração 
com Minha Paz;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“Meu Próprio Coração é uma Fonte de Água Viva...” (AVVD-25 de setembro de 

1997) 
 
“quer sejais amigos ou inimigos, todos sereis convidados a partilhar as 
delícias de Meu Coração, e quando o fizerdes percebereis como Me 
depreciastes toda vossa vida, como depreciastes Minha Magnificência 
pela vossa própria natureza fraca e vossas inclinações mundanas, e por 
terdes acreditado que vossos prazeres exteriores e delícias desejados pela 
carne fossem senhoriais e grandes;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“este Coração é o teu lugar de repouso;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
 
“este Coração é o Único, o Primeiro e o Último lugar em que vossas almas 
atormentadas encontrarão uma duradoura e amorosa paz e doçura;” (AVVD-

02 de novembro de 1997) 
 
“permanece neste Lugar de Repouso1 para sempre, permitindo-Me 
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manter-te nesta Fornalha de Amor, para fazer-te saborear a doçura de 
Meu Amor;2” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
[1] O Sagrado Coração. [2] Sl 90, 17. 

 
“Eu sou vosso refúgio e Meu Coração é vosso lugar de repouso;” (AVVD-22 

de janeiro de 1998) 
 
“contempla este Coração que te escolheu, Ele é o Mesmo que foi 
trespassado...” (AVVD-01 de janeiro de 1999) 
 
“permanece em íntima união ao Meu Coração e escuta Suas pulsações...” 
(AVVD-01 de janeiro de 1999) 
 
“desejo reconduzir todas as almas a Mim para que tenham acesso ao seu 
Lugar de Repouso;” (AVVD-20 de janeiro de 1999) 
 
“vem inebriar-Me com tuas orações;” (AVVD-02 de fevereiro de 1999) 
 
“Eu te revelarei a fornalha de Meu Coração; continuarei a ensinar-te o 
conhecimento da Sabedoria e abençoarei teus passos enquanto caminhas 
Comigo;” (AVVD-16 de outubro de 2000) 
 
“em Meu Coração encontram-se todos os caminhos que levam à 
felicidade;” (AVVD-data desconhecida, 2001) 
 
“olha, eis o Coração que sangrou por ti e por toda a humanidade; este é 
o Coração do consolo e da misericórdia; este é o coração que te favoreceu; 
quem adora este Coração será envolvido pelo véu da Sabedoria, 
embelezando sua alma para entrar, deste modo, ornado, na semelhança 
Comigo;” (AVVD-03 de agosto de 2001) 
 
“podes dizer-Me, filha, onde nasceste? ... sim! nasceste em Meu Sagrado 
Coração; todos os que Me pertencem, nasceram no Meu Coração;” (AVVD-

03 de agosto de 2001) 
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“os reis terrenos pertencem aos elementos terrenos, mas aqueles que são 
nascidos de Mim terão um maior domínio no Céu;” (AVVD-03 de agosto de 2001) 

 

120.  SANTIDADE 

“não te desvies, vive uma vida santa;” (AVVD-10 de dezembro de 1986) 
 
“por que tens medo de ser santa?” (AVVD-10 de dezembro de 1986) 
 
“queres ser santa? não temas;” (AVVD-11 de dezembro de 1986) 
 
“ser santa é ser pura e totalmente dedicada a Mim; ser santa é trabalhar 
com amor por  Mim;  ser  santa  é  amar-Me  e  ficar  perto de Mim; ser 
santa é obedecer à Lei; santa é ser como Eu sou;” (AVVD-11 de dezembro de 

1986) 
 
“Eu sou Santo, por isso quero que sejas santa;” (AVVD-11 de dezembro de 1986) 
 
“quero que sejas santa no coração, não na veste;” (AVVD-11 de dezembro de 

1986) 
 
“não é necessário usar hábito religioso para ser santo; de que valem os 
hábitos religiosos quando o coração não é santo? é como o sal que perdeu 
o sabor;” (AVVD-11 de dezembro de 1986) 
 
“desejo que sejas santa, pois Eu sou Santo, e como desejas seguir-Me e 
trabalhar para Mim, não tenhas medo de ser santa;” (AVVD-13 de dezembro de 

1986) 
 
“santa é ser pura e viver em Mim, santa é seguir-Me amando-Me, santa 
é ser como Eu sou;” (AVVD-13 de dezembro de 1986) 
 
“Eu  te  ensinarei,  então,  ...permanece  perto  de  Mim  e  aprenderás;” 
(AVVD-13 de dezembro de 1986) 
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“crê em Mim quando te digo que estou feliz em ter-te perto de Mim; tu 
aprenderás...” (AVVD-13 de dezembro de 1986) 
 
“vem, Eu Mesmo te santificarei…” (AVVD-18 de fevereiro de 1987) 
 
“desejo que sejas perfeita; delicia-Me e torna-te perfeita; queres ser 
perfeita?” (AVVD-19 de março de 1987) 
 
“Eu te ensinarei a ser perfeita; digo-te que realmente não é impossível, 
mas deves deixar-Me moldar-te; abandona-te completamente a Mim e Eu 
te formarei naquilo que desejo que sejas;” (AVVD-19 de março de 1987) 
 
“Eu sou Deus e posso esculpir até mesmo as rochas em qualquer forma 
que deseje;” (AVVD-19 de março de 1987) 
 
“a não ser que percebas tua indignidade, não iniciarás teu caminho para 
a perfeição;” (AVVD-08 de novembro de 1987) 
 
“santifica teu corpo para honrares Minha Presença em ti;” (AVVD-19 de 

dezembro de 1987) 
 
“sê autêntica, não apenas uma fachada de santidade como alguns são;” 
(AVVD-21 de dezembro de 1987) 
 
“Eu te ensinarei a obteres a perfeição; não disse que te quero perfeita?” 
(AVVD-16 de março de 1988) 
 
“cada escopo dado a ti deveria avivar em ti uma santidade, essa santidade 
que vos foi dada por Mim, mas que as almas se esqueceram de como 
usá-la; Eu dei a cada alma esse dom; vivificarei essa graça, que agora 
está adormecida dentro de todos vós; Eu amo a santidade;” (AVVD-10 de maio 

de 1988) 
 
“...felizes as almas revestidas em santidade, pois as Portas do Céu não 
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resistirão a elas;” (AVVD-março de 1989) 
 
“pretendo fazer-vos progredir no Caminho da Santidade; não deixarei para 
trás aqueles que ainda não penetraram em Minha Via, Eu voltarei e 
procurarei por eles; pegarei cada um de vós e vos mostrarei Meu 
Caminho de Justiça e Santidade; Eu vos levantarei e vos carregarei; como 
um pai carinhoso Eu vos formarei e vos ensinarei Meus preceitos; Eu vos 
enriquecerei com Meu Espírito de Amor;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“Eu, o Senhor, disse desde o princípio que vos quero santos como Eu sou 
Santo;” (AVVD-01 de junho de 1989) 
 
“Eu sou Santo e, uma vez que sois Meus filhos, desejo que vivais em 
santidade; guardai Meu Santo Nome; santificai Meu Nome;” (AVVD-09 de 

agosto de 1989) 
 
“vivei Santamente, pois Eu sou Santo; jejuai e reparai, arrependei-vos, e 
oferecei-Me vosso abandono diariamente; abandonai-vos em Minha 
Mãos e farei de vós colunas vivas de luz; rezai sem cessar, rezai com 
vosso coração; recebei-Me2 com pureza e Minhas Graças se derramarão 
sobre vós, vinde na hora da adoração e adorai-Me, confessai vossos tão 
inumeráveis pecados; agradai-Me, vosso Deus, e caminhai Comigo; segui 
Meus preceitos e não olheis nem para a esquerda nem para a direita; 
sede perfeitos! sede Meu Céu;” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
[2] A Santa Eucaristia. 

 
“lembra-te de que a santificação vem do sofrimento;” (AVVD-15 de setembro de 

1989) 
 
“vive santamente, refletindo Minha Divindade;” (AVVD-23 de novembro de 1989) 
 
“a santidade não acontece em um dia, precisas perseverar nessa estrada 
cheia de obstáculos e de pequenas cruzes, não te afastes de Mim; 
continuarás? continuarás Comigo nesta estrada até seu fim?” (AVVD-16 de 

dezembro de 1989) 
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“apoia-te em Minha Cruz e Minha Cruz te conduzirá à Perfeição...” (AVVD-

16 de dezembro de 1989) 
 
“lembra-te de Minha Santidade para que possas caminhar na santidade; 
oferece-me tua miséria e Minha Alma te acalmará; teu Salvador está ao 
teu lado;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“vinde a Mim e encherei vosso espírito com Meu Espírito; vinde a Mim 
como sois e Eu vos elevarei para fazer-vos santos...” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“vós, a quem Meu Coração ama à loucura; vós, a quem Eu criei por Meu 
Amor Sublime; vós, de cujo corpo Eu fiz Meu Templo, vivei 
santamente…” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“Eu estou contigo para guiar teus passos no caminho da perfeição; mas, 
...ninguém alcança a perfeição a não ser que passe pela Minha Cruz;” 
(AVVD-04 de fevereiro de 1991) 
 
“a santidade não acontece em um dia; abandona-te inteiramente a Mim; 
adora-Me e ama-Me, e Eu farei o resto; não durmas;” (AVVD-14 de fevereiro de 

1991) 
 
“...hoje, Minha preocupação é tua redenção;” (AVVD-26 de fevereiro de 1991) 
 
“...estou contigo para ajudar-te a santificar tua vida;” (AVVD-08 de março de 

1991) 
 
“o segredo da santidade é: a devoção a Mim, vosso Deus; e nada podeis 
fazer por vós próprios, a não ser que Meu Espírito, vivendo em vós, vos 
guie e vos ensine as coisas Celestes;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“dizeis serdes santos? provai ser santos mostrando-Me vossa adoração à 
Mim; provai ser santos mostrando-Me as almas que convertestes, 
trazendo-as a Mim, pois Meu Reino não consiste em palavras, nem em 
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uma aparência exterior de religião, mas em um Poder Interior que 
somente Eu posso dar-vos através de Meu Espírito Santo, se O 
buscardes;” (AVVD-15 de abril de 1991) 
 
“...posso aperfeiçoar tua alma, uma vez que te ofereço, de graça e sem 
custo, Meu Sangue e Minha Carne; entrega-te a Mim, Eu sou a Vida;” 
(AVVD-17 de junho de 1991) 
 
“vinde a Mim, como sois, não espereis ser santos para cairdes nos Braços 
de vosso Salvador; vinde a Mim como sois, e Eu vos perdoarei os pecados 
que amarram vossa alma;” (AVVD-08 de julho de 1991) 
 
“Eu Sou é Meu Nome e Eu sou Santo, por isso quero que vivais 
santamente; santificai vossas vidas e voltai-os na Minha direção; o 
Maligno não tem nenhum controle sobre aqueles que permanecem 
despertos e rezam sem cessar;” (AVVD-29 de julho de 1991) 
 
“modificai vossas vidas e vivei santamente; sacrificai-vos e emendai 
vossas vidas antes da Vinda do Senhor;” (AVVD-04 de agosto de 1991) 
 
“tomei-te para Mim a fim de fazer-te viver uma vida santa, sob Minha 
Luz;” (AVVD-17 de abril de 1992) 
 
“...tenho pedido a todos vós para levardes uma vida santa, pois Eu sou 
santo;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“tenho-vos pedido, caríssimos, para modificardes vossas vidas, a fim de 
herdardes Meu Reino;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“deves fazer tudo o que podes para viver santamente; de tua parte, 
qualquer transgressão à Minha Lei será um horror a Meus Olhos! não 
compreendeste, ... um horror... sujeita ao pecado, não abandones jamais 
Minhas regras;” (AVVD-02 de março de 1993) 
 
“Meu Reino é para os puros de coração, são eles que veem Minha 
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Beleza!” (AVVD-06 de maio de 1993) 
 
“Minha magnificência e Meu esplendor existem quando mantendes santo 
Meu santuário,1 transformando-o num domínio glorioso para Minha 
Majestade;” (AVVD-10 de junho de 1994) 
[1] Nossa alma 

 
“Eu te instruí com Sabedoria para produzires frutos em santidade; 
...permanece em Mim;” (AVVD-17 de junho de 1994) 
 
“...sê boa e santa; Eu te ensinarei a ser perfeita, se Me permitires...” (AVVD-

19 de agosto de 1994) 
 
“vive santamente assim como Eu sou Santo... sê santa em cada uma de 
tuas ações e não Me deixes fugir de Minha morada2 por falta de 
santidade;” (AVVD-09 de novembro de 1994) 
[2] O Espírito habita em nós. 

 
“quero-te perfeita;” (AVVD-21 de fevereiro de 1995) 
 
“vivei santamente, pois Santo é Meu Nome;” (AVVD-25 de fevereiro de 1995) 
 
“aspira pelas coisas do Céu, onde Eu estou e ao qual pertences; deixa 
que tuas fundações enraizem-se no amor, na fé e na esperança; guarda 
Minha Lei e os ensinamentos sadios que tenho-te dado;” (AVVD-02 de agosto 

de 1996) 
 
“buscai-Me de todo vosso coração e afastai vossos olhos do mundo, 
elevai-os para Mim e fixai vosso olhar em vosso Criador;” (AVVD-05 de junho 

de 1997) 
 
“derramei e continuo a derramar Minha graça em ti, porque desejo que 
tua alma seja mais bela e mais brilhante, a cada dia que passa, até 
alcançar a perfeição desejada por Mim;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“cada estrutura enlaçada em Mim torna-se santidade e pureza em Minha 
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Divindade;” (AVVD-19 de outubro de 1998) 
 
“permanece irrepreensível e Eu jamais te faltarei;” (AVVD-19 de outubro de 1998) 
 
“como um raio dourado de luz, belo de se olhar, Eu te quero transformar 
para os Meus Olhos...” (AVVD-06 de junho de 2000) 

 

121.  SANTÍSSIMA TRINDADE 

“não, não muitos compreendem a Santíssima e indivisível Trindade, no 
entanto, Nós somos uma Substância, um Poder e um Conhecimento, um 
só Deus... e somos livres para Nos comunicar a qualquer alma e a 
qualquer momento;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu sou o Espírito da Verdade que procede do Pai e é enviado pelo Filho, 
Jesus Cristo; Nós somos uma Substância e um Poder e um Conhecimento 
e, uma vez que Nós somos um único Deus, Nós conversamos e damos 
conhecimento da mesma maneira e nos mesmos termos;” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 

 

122.  SEDE DE DEUS 

“bem-aventurado aquele que acaricia Minha inefável beleza e tem sede 
de Mim, ele se tornará Meu perfeito jardim e nele Eu habitarei;” (AVVD-20 

de agosto de 2001) 
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123.  SEGUIR JESUS 

 
“encontra-Me, ...na pureza de coração, amando-Me sem interesse 
pessoal; encontra-Me na santidade, no abandono que desejo de ti; 
encontra-Me observando Meus Mandamentos; encontra-Me substituindo 
o mal pelo amor, encontra-Me na simplicidade de coração, ...faze todas 
essas coisas para que possas dizer: “procurei meu Redentor e O 
encontrei;” (AVVD-08 de julho de 1989) 
 
“ó Criação, se apenas soubésseis como Eu, vosso Deus, vos amo, não 
hesitaríeis em seguir Minhas Pegadas!” (AVVD-29 de agosto de 1989) 
 
“delicia-Me e segura na orla de Minhas Vestes...” (AVVD-09 de abril de 1993) 
 
“quando alguém se decide por Deus, dever deixar tudo para segui-Lo;” 
(AVVD-23 de abril de 1993) 
 
“sem Mim, tua mesa fica vazia, sem Mim, tua alegria não é completa;” 
(AVVD-10 de junho de 1993) 
 
“juntos, Eu e tu caminharemos, tua mão apertada à Minha Mão;” (AVVD-

06 de outubro de 1993) 
 
“Eu disse, ...que tua riqueza sou Eu; tua vida sou Eu; tua alegria sou Eu; 
Eu sou tua Paz;” (AVVD-18 de maio de 1994) 
 
“jamais soltes de Minhas vestes, agarra-te à Minha orla...” (AVVD-16 de 

dezembro de 1994) 
 
“Meu Pai jamais te faltou, Ele sempre vem em teu auxílio;1” (AVVD-21 de 

fevereiro de 1995) 
[1] Percebi isso também. Deus Pai corre primeiro para me consolar. Um dia, sob uma perseguição 
muito pesada, caí de joelhos, chorando pela ajuda de Jesus. Escrevi minha queixa (usando de meu 
carisma) e, invés de Jesus responder-me, Deus Pai correu para mim e consolou-me, prometendo que 
no dia seguinte será providenciado’. Sua palavra realizou-se como Ele disse. Sei que o Pai tem um 
fraco por mim, mas também tenho por Ele 
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“quando estiveres cansada em teu caminho, Eu serei teu único Repouso, 
teu único Companheiro; nas traições, teu único Amigo;” (AVVD-06 de setembro 

de 1995) 
 
“vem, tua proximidade a Mim encanta-Me, e torna tua alma sedenta de 
Mim;” (AVVD-06 de setembro de 1995) 
 
“quando caminhares, ...Eu serei teu único Guia; quando deitares, serei 
teu Fiel vigia; quando despertares, teu alegre Companheiro;” (AVVD-06 de 

outubro de 1995) 
 
“guiar-te e ser teu Santo Companheiro na jornada de tua vida é, para 
Mim, uma constante delícia;” (AVVD-17 de outubro de 1995) 

 

124.  SEGUNDO PENTECOSTES 

“quis inspirar Meu “Johannes”5 a pedir por um Novo Pentecostes; essa 
inspiração veio da Sabedoria, e Eu, o Senhor, estabelecerei o Novo 
Pentecostes nos próprios alicerces de Minha Fundação; Eu vos unirei a 
todos e sob Um Pastor, Eu vos reunirei, criação, e lá estabelecerei Meu 
Reino; Minha Casa reinará em Paz e Amor e Minha criação renascerá 
novamente, regressando como crianças inocentes e sem malícia; esse 
será o Grande Regresso, o Renascimento, o Chamado do Pastor, o Novo 
Pentecostes, tal como no começo da Cristandade nos estágios iniciais, 
uma criança inocente e sem interesse próprio;” (AVVD-13 de março de 1988) 
[5]Papa João XXIII, que rezou por um Segundo Pentecostes, foi chamado de “Papa da Unidade”. 

 
“reza pela vinda de Pentecostes, tua geração já sente as dores de Seu 
nascimento;” (AVVD-04 de dezembro de 1989) 
 
“peço-vos, então, ...para rezardes diariamente pela Minha Segunda 
Vinda, que é o Segundo Pentecostes; rezai pela conversão das almas e 
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para que possam converter-se antes de Minha Vinda;” (AVVD-22 de abril de 

1990) 
 
“haverá um segundo Pentecostes para que Meu Reino na Terra1 seja 
restaurado;” (AVVD-10 de dezembro de 1995) 
[1] Jesus refere-Se à Igreja. 

 
“quando todas estas coisas acontecerão? não é dado a ninguém conhecer 
os tempos ou as datas que o Pai decidiu por Sua própria autoridade; no 
passado vossos ancestrais mataram todos os que predisseram Minha 
Vinda; e agora, em vossa geração, fazeis o mesmo;” (AVVD-10 de dezembro de 

1995) 
 
“em breve, recebereis um derramamento de Meu Espírito Santo para que 
vossa força possa ser restituída;” (AVVD-10 de dezembro de 1995) 
 
“derramarei Meus Dons para que possais ver vossa nudez e perceber 
como durante toda vossa vida vós Me entristecestes; então como criança 
chorareis e voltareis para Mim, vosso Pai;” (AVVD-09 de janeiro de 1996) 
 
“a partir daí, aspirareis apenas às coisas celestes que duram; ... e como 
no tempo das primícias,1 Eu vos cumularei com uma variedade de dons 
de Meu Espírito Santo; muitos de vós cantarão em línguas; outros terão 
a eloquência do discurso; Meus dons são numerosos, e eles serão 
distribuídos generosamente;” (AVVD-09 de janeiro de 1996) 
[1] Ouvi, ao mesmo tempo, a palavra Apóstolos 

 

125.  SEITAS 

“Eu os amo também, mas eles foram tão enganados por Satanás; ele os 
cegou; conduzindo-os, enquanto cegos, para outro caminho e, em seu 
erro, eles não somente desconsideram Minha Mãe como Rainha do Céu, 
como também desconsideraram Meu Pedro e a autoridade que Eu Próprio 
lhe dei sobre todos os Meus cordeiros; eles também perseguem Minhas 



608 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

flores e condenam todas Minhas Obras Celestiais atuais; Satanás 
persuadiu-os a negligenciar tudo que não compreendem; impedindo-os 
de perceber a Verdade, sua doutrina se infiltrou no meio de vós, bem-
amados, e são eles aqueles sobre os quais vos preveni;1” (AVVD-12 de dezembro 

de 1987) 
[1] As falsas religiões. 

 
“eles gostam de chamar Minhas graças concedidas aos Meus filhos de 
“obras de Satanás”, rejeitando vossa Santa Mãe;” (AVVD-12 de dezembro de 1987) 
 
“não te cabe jamais acusá-los, ao contrário, aprende a dizer: “que o 
Senhor seja o Juiz e os corrija;”” (AVVD-12 de dezembro de 1987) 
 
“sofro ao vê-los2 zombar de Minha3 instituição e seguirem nada mais que 
sua própria doutrina; eles são os Cains e são perigosos para os Meus 
Abéis; um obstáculo para os que desejam crescer em Minha Casa; um 
farol enganador desencaminhando Meu povo, uma rocha endurecida; 
eles se rebelaram contra Minha fundação; como Eu lhes oferecerei um 
reino na Terra quando em seu íntimo aceitaram doutrinas vindas de 
Caim?” (AVVD-12 de dezembro de 1987) 
[2] As Testemunhas de Jeová. [3] A Igreja em Roma. 

 
“sois uma sombra passageira na Terra, um simples grão de poeira que 
será levado pelas primeiras gotas de chuva; não disse Eu Mesmo essas 
palavras: que na casa de Meu Pai há muitas moradas e que vos 
prepararei uma, a fim de que, onde Eu estiver, estejais vós também? é a 
Mim, à Minha Casa que as almas virão!4” (AVVD-12 de dezembro de 1987) 
[4] As Testemunhas de Jeová, confundidas, acreditam que se pode viver para sempre o Paraíso na 
Terra; e que nossa alma morre com nosso corpo. 

 
“tramam contra Minha fundação; tentam desenraizar Meu domínio;” 
(AVVD-12 de dezembro de 1987) 
 
 
“assegura-te de que ninguém te pegue em armadilhas e te prive de tua 
liberdade por alguma filosofia de segunda mão, vazia e racional, baseada 
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em princípios deste mundo ao invés de Mim, o Cristo;” (AVVD-04 de agosto de 

1989) 
 
“Eu disse que nos últimos dias muitos falsos Cristos surgirão e vos 
aconselhei a estardes alertas, pois esses falsos Cristos, em vossos dias, 
são as falsas religiões; dei-vos Minha Palavra e vos adverti para não irdes 
em busca dessas seitas; dei a Pedro a responsabilidade de Minha Igreja 
e pedi-lhe para vos alimentar, cuidar de vós e vos amar;” (AVVD-09 de janeiro 

de 1990) 
 
“se qualquer homem tiver sede de Conhecimento, que venha a Mim e 
beba, Eu lhe darei água viva; não bebei da doutrina de homem, gerada 
de sua própria racionalidade;” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“Satanás enviará falsos profetas e os multiplicará como areia, criando 
confusão entre vós, para enganar até mesmo os eleitos...” (AVVD-06 de julho 

de 1990) 
 
“portanto tomai cuidado para que ninguém vos engane; este sinal é o 
sinal da vigília de Meus Grandes Sinais que estão para vir;” (AVVD-06 de julho 

de 1990) 
 
 

126.  SENSACIONALISMO 

“Meus Sinais não vos são dados para fazerdes sensação nesta Terra; Eu 
peço solenemente a todos os que buscam o sensacional, que venham a 
Mim humildemente e que rezem; vinde a Mim sem buscar milagres, 
sinais e maravilhas, vinde a Mim com orações, sede santos, arrependei-
vos e jejuai ao invés de voltardes vossas costas para Mim... onde está o 
Espírito com o qual vos dotei?” (AVVD-março de 1989) 
 
“vinde a Mim para ouvirdes Minha Voz, vinde descobrir humilde e 
sinceramente a Sabedoria; Meu Sagrado Coração não Se agrada naqueles 
que buscam o sensacionalismo nem naqueles que afirmam fazer o bem, 
mas vêm por curiosidade, quão pouco eles aprenderão!” (AVVD-março de 1989) 
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“não peçais sinais, contentai-vos com o que o Espírito vos dá agora;” 
(AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“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 infringidas nesta escuridão, pelo maligno;” (AVVD-18 

de maio de 1991) 
 
“muitas pessoas vêm a ti e perguntam: está tudo bem? o que Jesus nos 
diz nestes dias? ...Jesus vos diz: geração, ainda não te recuperaste de tua 
doença, certamente não te recuperaste de tua apostasia1 e há mais 
de uma trave em teu olho; ... vivei o Evangelho e não vos interrogueis 
uns aos outros, olhai primeiro para a trave em vosso olho; rezai sem 
cessar; vivei santamente; não deixeis vossos olhos descansarem; 
reconciliai-vos com vossos irmãos2 e escapareis da morte; não persigais 
tudo o que é santo; confessai sinceramente e com todo vosso ser,3 não 
vos enganeis;4” (AVVD-03 de junho de 1994) 
[1] A apostasia geral em todo o mundo. [2] Termo que significa com cada um. [3] Significa, também, 
mortificar o corpo, jejuando. [4] Significa que não é suficiente confessar apenas por confessar, deve-se 
realmente sentir os pecados e ser sincero ao confessá-los. 

 
“dize às pessoas que gostariam de ouvir a última novidade de Minhas 
Mensagens que se recolham em oração e que se abasteçam com o que 
já lhes dei;” (AVVD-02 de março de 1995) 

 

127.  SEPARAÇÃO DOS BONS E  MAUS 

“chegou a Hora da triagem, a Hora da prestação de contas está aqui; 
disse a todos que virei sobre vós como um ladrão; quando Eu voltar 



611 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

ninguém suspeitará de nada; então, de dois homens, um será arrebatado 
e outro deixado; de duas mulheres, uma será arrebatada e outra deixada; 
a Colheita está quase pronta para ser feita e inúmeros cadáveres serão 
deixados quando Eu disser: “Eu Estou aqui!”” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
““então, direi ao Meu anjo:2 chegou a hora de separar e tirar os que não 
são Meus; separar daqueles que Me reconheceram, todos os que não 
quiseram submeter-se à Minha Lei; separar daqueles que acolheram Meu 
Espírito e permitiram-Lhe ser seu Guia e sua Tocha, todos aqueles que 
se rebelaram, em sua apostasia, contra Mim;3 separar daqueles que 
foram marcados em sua fronte com o Selo do Cordeiro, todos aqueles 
com o nome da besta e seu número 666:”” (AVVD-20 de julho de 1992) 
[2] Alusão à parabola da cizânia: Mt 13, 24-30. [3] Esta passagem confirma a profecia de São Paulo 
em 2Ts 2, 1-12. Os dois sinais previstos para o fim dos Tempos: A Grande Revolta (Apostasia) e a 
Rebelião (o espírito de Rebelião). 

 
“chegou a Hora em que Eu Próprio marcarei Meu povo com Meu Nome 
e o Nome de Meu Pai;” (AVVD-20 de julho de 1992) 
 
“viveis um tempo de grande misericórdia e graça, mas, agora, o Dia está 
chegando, ardendo como uma fornalha; e todos aqueles que não foram 
assinalados com Meu Nome em sua fronte, serão como restolhos nesse 
Dia; Eu vos revelo o que está para acontecer, antes de abrir o sexto selo;1” 
(AVVD-20 de julho de 1992) 
[1] Ap 6, 12-17. 

 
“fixarei Meu Trono em vossos corações para honrar Meu Santo Nome e 
brilharei Minha Magnificência em vossos coraçõezinhos; agora, o tempo 
quase terminou, venho para vos ajudar, venho aos vossos oprimidos; pela 
mesma estrada em que vim Eu voltarei; entrarei em Minha Cidade, na 
Glória; Eu estou vindo, portanto estai preparados para Me acolher;” (AVVD-

22 de julho de 1992) 
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128.  SER NADA – SER  MISÉRIA 

“Eu te lembrarei sempre de tua pequenez; Eu te deixarei compreender 
como trabalho;” (AVVD-12 de fevereiro de 1987) 
 
“permanece um nada e deixa-Me ser tudo o que te falta;” (AVVD-16 de fevereiro 

de 1987) 
 
“sê nada; sente nada e deixa-Me ser tudo, para que Minha Palavra 
alcance o fim do mundo e Minhas Obras de Paz e Amor seduzam cada 
coração;” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
 
“a fraqueza Me atrai, porque posso dar-te Minha Força;” (AVVD-16 de maio de 

1987) 
 
“a miséria Me atrai; não és nada, absolutamente nada! mas sendo nada, 
Eu sou tudo que não és, a quem tenho Eu como rival? não encontro rival 
em ti, uma vez que nada és; tal é Meu deleite em ti...” (AVVD-23 de maio de 

1987) 
 
“tua miséria é atraída pela Minha Misericórdia; tua indescritível fraqueza, 
por Minha Força; teu nada, por tudo que Eu sou; vive por Mim;” (AVVD-23 

de maio de 1987) 
 
“sei perfeitamente de tua capacidade e conhecimento; sei que tenho 
Comigo um nada, um absoluto nada; vem, não Me compreendas mal; 
escolheria um nada ou um rival qualquer? claro que escolherei um nada 
para enviar à Terra Minhas palavras e Meus desejos sem a menor 
recusa;” (AVVD-29 de maio de 1987) 
 
“que importa? importa para Mim se és um grão de poeira? sente como te 
amo!” (AVVD-09 de junho de 1987) 
 
“mas sê um nada, quero que sejas um nada, de que outra forma Eu Me 
manifestaria sozinho, se fôssemos dois? deixa-Me livre, sempre, e Eu 
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agirei em ti; vem, apoia-te em Mim!” (AVVD-15 de junho de 1987) 
 
“és frágil, e é pela tua fragilidade que sou atraído ...Eu sou tua Força;” 
(AVVD-10 de setembro de 1987) 
 
“tua fraqueza será aniquilada em Minha Força;” (AVVD-27 de setembro de 1987) 
 
“jamais busques fazer algo; permanece um nada porque toda obra divina 
que Eu realizar será puramente Minha e não tua;” (AVVD-08 de novembro de 

1987) 
 
“sinto-Me glorificado quando precisas de Mim para tudo; tua fraqueza 
atrai Minha Força, tua miséria seduz Minha Clemência;” (AVVD-12 de novembro 

de 1987) 
 
“quanto menos fores mais Eu sou; deixa-Me prosseguir, deixa-Me ser 
aquele que age e fala;” (AVVD-18 de novembro de 1987) 
 
“não sejas como os outros que buscam sua glória e suas grandezas;” 
(AVVD-19 de novembro de 1987) 
 
“és frágil, mas Eu aniquilarei tua fraqueza com Minha Força;” (AVVD-01 de 

março de 1988) 
 
“és um nada e, muitas vezes, tu Me desagradas, ofendes-Me; ferindo-Me 
incontáveis vezes; tenho a Miséria em Minhas Mãos, o retrato de tua era, 
mas embora sejas o que tu és, Eu te perdoei e te coloquei em Meu 
Sagrado Coração;” (AVVD-16 de março de 1988) 
 
“és fraca, mas Minha Força sustentará tuas quedas;” (AVVD-16 de março de 

1988) 
 
“sei que não fazes propositalmente essas coisas para ofender-Me; teus 
pecados foram esquecidos por Mim como águas que passaram e 
secaram; Eu não olho para trás, para teus pecados e nem os recordo a ti; 
Eu te deixarei começar de novo; Eu te renovo...” (AVVD-16 de março de 1988) 
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“Eu te aceito como és;” (AVVD-16 de março de 1988) 
 
“aniquila-te em Mim, em Minha Força; dissolve-te em Mim e deixa-Me 
fazer tudo, para que vejam que toda esta obra é realizada por Mim;” (AVVD-

03 de junho de 1988) 
 
“és nada, continua um nada e deixa espaço para Meu Espírito crescer em 
ti;” (AVVD-03 de junho de 1988) 
 
“tu és pobre em espírito, e Eu disse: “bem-aventurados os pobres em 
espírito, porque deles é o reino dos Céus;” ...isso é exatamente o que Eu 
e tua Santa Mãe fazemos; Nossos Corações escolheram almas 
miseráveis, pobres em espírito e as menores de Minha criação, para 
revelar Minhas Obras Providenciais e para confundirem as que se dizem 
sábias; Meu Espírito sempre escolherá aquelas a quem chamais de 
“nulidades” e “desprezíveis”, para envergonhar os sábios;” (AVVD-09 de junho 

de 1988) 
 
“não procures saber porque te escolhi para escrever Minhas Mensagens;” 
(AVVD-11 de julho de 1988) 
 
“quanto menor fores, maior Eu serei; quanto mais baixo estiveres, mais 
disposto estarei a inclinar-Me sobre ti e alcançar-te; sê absolutamente 
nada, permitindo a Meu Espírito soprar em ti; apaga-te inteiramente para 
que apenas Eu possa ser visto; agrada-Me, alma, entregando-te 
frequentemente, oferecendo-Me tua vontade; estás entregando-te ao 
Amor;” (AVVD-11 de julho de 1988) 
 
“não importa o quão fraca e miserável és, Minha Força te sustentará;” 
(AVVD-16 de agosto de 1988) 
 
“sei como és fraca e miserável sem Mim, mas também sei que tenho em 
Minhas Mãos uma simples criança e um nada na qual Meu Espírito pode 
livremente soprar nesse espaço que Me dás, permitindo a Meu Espírito 



615 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

moldar-te e formar-te, tudo o que aprendes vem da Sabedoria e Eu sou a 
Sabedoria;” (AVVD-06 de setembro de 1988) 
 
“Eu te quero, tua inefável fraqueza Me atrai;” (AVVD-07 de setembro de 1988) 
 
“Eu te curei, Eu te converti, Eu te levantei e coloquei em Meu Sagrado 
Coração;” (AVVD-07 de setembro de 1988) 
 
“o que fizerdes, fazei-o para Minha Glória;” (AVVD-05 de abril de 1989) 
 
“jamais te esqueças de tua incapacidade e tua inabilidade até mesmo de 
respirar sem Mim;” (AVVD-12 de maio de 1989) 
 
“permanece pequena para que Meu Espírito possa crescer em ti;” (AVVD-

29 de julho de 1989) 
 
“permanece um nada e habitarás em Mim; sê complacente e obediente 
a Mim, teu Deus, que é rodeado por milhares de miríades de Anjos de 
cada coro; sente Minha Santidade, sente Minha Divindade, que teus 
olhos se fixem em Mim, em Meu Sagrado Coração;” (AVVD-23 de agosto de 

1989) 
 
“sei do que és feita: pó e cinza; vem de tua miséria levantando tua 
cabeça, olha para Mim... Eu sou Aquele que te ressuscitou e que mantém 
tua alma tranquila e silenciosa; envolvida em Meus Braços, guardo tua 
alma;” (AVVD-28 de setembro de 1989) 
 
“vem a Mim com simplicidade de coração...” (AVVD-28 de setembro de 1989) 
 
“escolho a fraqueza para mostrar Meu Poder e a pobreza para mostrar 
Minhas Riquezas e Sabedoria;” (AVVD-31 de outubro de 1989) 
 
“Eu, Deus, escolho Meus instrumentos frágeis, porque Meu Poder é mais 
evidente na fraqueza;” (AVVD-07 de novembro de 1989) 
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“sirvo-Me de Meus instrumentos tal como são, com todas suas 
imperfeições e todas suas fraquezas, para ditar-lhes Meu Conhecimento 
e alimentá-los e a outros com Minha Palavra;” (AVVD-07 de novembro de 1989) 
 
“tua fraqueza incessantemente Me fascina; tua incapacidade lembra-Me 
de Meus primeiros discípulos que dependiam constantemente de Meu 
Senhorio;” (AVVD-04 de dezembro de 1989) 
 
“permanece pequena, não deixes nunca de Me chamar, não deixes nunca 
de ter sede de Mim; apoia-te em Mim quando estiveres cansada...” (AVVD-

13 de dezembro de 1989) 
 
“conheço tuas fraquezas e sei como, ao menor ataque, teu espírito fica 
abalado e tua alma na angústia; Eu sou a Paz e em Paz te conduzo, e é 
com Amor que Eu guio teus passos; não conheço todos estes 
tormentos...?” (AVVD-05 de janeiro de 1990) 
 
“permanece sempre um nada; apaga-te inteiramente, aniquila tudo que 
és, absorvendo tudo que Eu sou;” (AVVD-23 de maio de 1990) 
 
“tua incapacidade provoca Minha Força e delicia Minha Alma; tua 
fraqueza e tua miséria fazem prevalecer Meu Perdão e, de Meu Coração, 
liberas o Perdão em sua plenitude;” (AVVD-13 de junho de 1990) 
 
“cada vez que te sentes miserável, Meu Coração transforma-se numa 
Ardente Fornalha de Amor pronta para consumir-te;” (AVVD-19 de junho de 

1990) 
 
“és Minha propriedade porque és pobre e miserável, a miséria Me atrai; 
... jamais Me recuses um lugar em teu coração; sou atraído pela pobreza, 
Eu busco a pobreza e a miséria;” (AVVD-04 de julho de 1990) 
 
“felizes vós, os pobres e os miseráveis, vosso é o reino de Deus;” (AVVD-04 

de julho de 1990) 
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“permanece pobre e fraca, dócil e obediente; sê agradável a Meus Olhos;” 
(AVVD-04 de julho de 1990) 
 
“não preciso dos filósofos e dos sábios de vossa era, nem dos mestres; 
preciso da fraqueza... da pobreza... da simplicidade;” (AVVD-17 de agosto de 

1990) 
 
“sei que és fraco, Meu filho, mas tua fraqueza atrai Minha Onipotência;” 
(AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“delicia Minha Alma e enche-Me de alegria permanecendo um nada;” 
(AVVD-30 de outubro de 1990) 
 
“barro tu és, mas o que importa? Eu te dei uma alma imortal; uma alma 
que logo voltará para Mim;” (AVVD-23 de novembro de 1990) 
 
“sobre Meus Ombros, Eu te carrego; como um pastor carrega Seu cordeiro 
fraco, também Eu te carrego, porque sei que és fraca, miserável e incapaz 
de caminhar por ti mesma; Eu, o Senhor, derramo sobre ti graça sobre 
graça, para tua sobrevivência;” (AVVD-16 de janeiro de 1991) 
 
“vem a Mim, tu que és pobre, Eu te tirarei de tua miséria e te apertarei 
ao Meu Coração;” (AVVD-16 de janeiro de 1991) 
 
“em tua pobreza, Eu sou Rei...” (AVVD-16 de janeiro de 1991) 
 
“permanece fraca, pois, em tua fraqueza, Eu posso grandes coisas; sê 
nada, pois, em tua nulidade, Eu posso Tudo; permanece silenciosa e, 
nesse teu silêncio, Eu encontrarei Meu repouso;” (AVVD-20 de abril de 1991) 
 
“delicia Meu Sagrado Coração e permanece um nada;” (AVVD-10 de abril de 

1992) 
 
“a miséria Me atrai, a pobreza Me fascina, então, não te canses 
enriquecendo-te; fixa-Me, teu Deus, como um selo em teu coração, e Eu 
continuarei, ...a demonstrar-te Minha doçura;” (AVVD-20 de abril de 1992) 
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“Meu Espírito Santo seduzido pelo teu nada triunfou sobre ti, instalando 
Seu Trono em ti, para reger tua alma, e Eu enchi teu coração com as 
Riquezas de Meu Sagrado Coração;” (AVVD-18 de fevereiro de 1993) 
 
“como amo tua fraqueza! pela tua inefável fraqueza, Eu sou Rei!” (AVVD-18 

de fevereiro de 1993) 
 
“...como Meu delicio com tua pobreza! ...cai em Meus Braços e permite 
que te carregue em tua extrema fraqueza;” (AVVD-28 de abril de 1993) 
 
“tua fraqueza é inefável, mas que alegria! pois Eu sou Rei em tua 
fraqueza;” (AVVD-09 de outubro de 1993) 
 
“Eu crescerei em ti enquanto estiveres disposta a diminuir, apagando-te;” 
(AVVD-13 de outubro de 1993) 
 
“és fraca, mas em tua fraqueza sou exaltado;” (AVVD-03 de janeiro de 1995) 
 
“para que Meu Poder perdure em ti, permanece fraca e incapaz;” (AVVD-27 

de setembro de 1996) 
 
“tu cativaste teu Rei por tua miséria;” (AVVD-21 de maio de 1997) 
 
“apaga-te inteiramente tornando-te como uma substância fluída, para que 
possas fluir em Mim, teu Deus, tornando-te um espírito Comigo...” (AVVD-

21 de maio de 1997) 

 

129.  SILÊNCIO – CONTEMPLAÇÃO 

“em silêncio olhando para Mim, quero que permaneças quieta, sem 
quaisquer interferências, busca-Me no silêncio;” (AVVD-31 de maio de 1987) 
 
“...olha para Mim, olha para Minha Face;” (AVVD-04 de junho de 1987) 



619 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

 
“Eu sou Belo; ...quando pensares em Mim, pensa em Mim como Eu 
estava na Terra, com a aparência dos homens, vossa imagem; pensa em 
Mim dessa maneira;” (AVVD-04 de junho de 1987) 
 
“contemplar a Face de Deus é ter visto o Amor; 

Estava olhando Sua imagem, o Santo Sudário.” (AVVD-05 de junho de 

1987) 
 
“contempla Meu Rosto; ter-Me visto, consola-Me; dize-lhes que basta 
pouco para Me consolar; 

(Eu tinha a estampa da Sagrada Face diante de mim e estava 
olhando para ela quando Jesus escreveu esta mensagem.)” (AVVD-
07 de junho de 1987) 
 
“tu Me adorarás em silêncio; lembra-te, Eu já te instruí há alguns meses 
atrás; 

(Verdade: 31 de maio de 1987.)” (AVVD-27 de setembro de 1987) 
 
“o Silêncio é, de todas, a oração mais eficaz; encontra-Me em Meu 
Silêncio; deixa que teu espírito seja atraído por Mim e absorvido por Mim, 
em Meu Silêncio;” (AVVD-09 de março de 1991) 
 
“abandona-te a Mim no Silêncio e viverás;” (AVVD-09 de março de 1991) 
 
“o silêncio é a melhor arma depois da oração;” (AVVD-30 de agosto de 1991) 

 

130.  SIMPLICIDADE 

“...coroa-Me com palavras ternas!” (AVVD-09 de maio de 1987) 
 
“enche-Me com tuas palavras amorosas;” (AVVD-29 de maio de 1987) 
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“enleva-Me com tua simplicidade de palavras, a simplicidade fascina-Me; 
dize-Me tuas palavras, deixa-Me ouvi-las outra vez, dize-Me: “Jesus, sois 
minha alegria, minha respiração, meu descanso, meu olhar, meu 
sorriso;”” (AVVD-31 de maio de 1987) 
 
“...busca-Me na simplicidade de coração;” (AVVD-12 de janeiro de 1988) 
 
“sê inocente; Eu amo as crianças por causa de sua inocência, elas não 
têm malícia;” (AVVD-02 de março de 1988) 
 
“dize para Mim: “Eu Vos amo, Senhor, respiro por Vós, sorrio por Vós, 
espero em vós, creio em Vós, sois minha alegria, meu elã, minha paz;” 
sim, dize-as a Mim, teu Santo Companheiro...” (AVVD-08 de março de 1988) 
 
“bem-aventurados os simples de coração, porque deles é o Reino do 
Céu;” (AVVD-29 de março de 1988) 
 
“vem livremente a Mim; abre teu coração para Mim, trata-Me como 
amigo, como teu Pai, no entanto jamais te esquecendo de que Eu sou 
Santo e teu Deus; dize-lhes que as palavras simples vindas de seus 
corações são mais doces do que as palavras sofisticadas vindas de seus 
lábios; não Me trateis como estranho;” (AVVD-25 de abril de 1988) 
 
“sê simples e aceita tudo o que vem de Mim;” (AVVD-04 de agosto de 1988) 
 

“a simplicidade Me encanta;” (AVVD-04 de agosto de 1988) 
 
“faze-Me feliz com palavras espontâneas de amor que brotam com 
sinceridade e do coração;” (AVVD-01 de maio de 1989) 
 
“enfeita-Me com tuas orações, encanta-Me com tua simplicidade;” (AVVD-

07 de julho de 1989) 
 

“Eu Vos amo Senhor, meu Deus, sempre tão Meigo e 
Misericordioso; vivo apenas para Vós, meu olhar está somente em 
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Vós e em ninguém mais, eu Vos adoro!  
ah! como tuas palavras de amor aplacam Minha Justiça!” (AVVD-17 de julho 

de 1989) 
 
“sê simples de coração, pois isso Me agrada;” (AVVD-23 de agosto de 1989) 
 
“adora-Me, minha bem-amada, com palavras que brotem de teu 
coração;” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“vinde, vinde a Mim com simplicidade de coração, como uma criança 
aproximando-se de seu pai com confiança; vinde também a Mim 
mostrando-Me vossa fraqueza e contando-Me vossos problemas, deixai 
que vosso Pai no Céu vos ouça...” (AVVD-10 de outubro de 1989) 
 
“um sorriso, um pensamento, uma palavra gentil, uma palavra apenas 
vinda de seu coração seria recebida como um milhão de orações; isto é 
de considerável importância, mesmo um simples pensamento... Eu o 
considerarei sempre como algo muito precioso;” (AVVD-07 de dezembro de 1989) 
 
“vem, então, a Mim, e fala Comigo, falar Comigo é rezar, rezar com teu 
coração;” (AVVD-22 de janeiro de 1990) 
 
“buscai-Me com simplicidade de coração e Me encontrareis;” (AVVD-12 de 

abril de 1990) 
 
“bem-aventurados os de coração simples, porque a Sabedoria Se revelará 
a eles;” (AVVD-16 de maio de 1990) 
 
“vem e acaricia-Me, outra vez, com as delicadas palavras que brotam de 
teu coração;” (AVVD-13 de abril de 1991) 
 
“- bem-aventurados os pequeninos que Me louvam e Me adoram; neles 
Eu farei grandes coisas;” (AVVD-14 de abril de 1991) 
 
“em tua simplicidade Minha Alma rejubila!” (AVVD-02 de junho de 1994) 
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“ainda estou perfumado por tuas palavras de amor; recebi tuas palavras 
como uma doce fragrância de mirra, Meu cabelo está coberto com as 
gotas de tuas aromáticas palavras e Minha cabeça está toda perfumada, 
tu Me prendeste com tuas palavras...” (AVVD-21 de abril de 1998) 
 
“vinde encontrai-Me na simplicidade de coração e ligai vosso coração ao 
Meu; não vinde a Mim com desconfiança nem com o brilho do discurso 
mundano;” (AVVD-07 de junho de 1998) 

 

131.  SINAIS 

“...muitos Me pedirão um sinal de que este Ensinamento vem de Mim; 
mas tu és o sinal que darei; libertei- te do mal despertando-te; Eu te 
formei e te elevei ao Meu Coração derramando em ti muitas de Minhas 
obras...” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“fica atenta, pois muitos tentarão desencorajar-te dizendo que este 
Ensinamento não vem de Mim;” (AVVD-05 de fevereiro de 1987) 
 
“quando sentires cheiro de incenso sou Eu, Jesus Cristo, desejo que 
sintas Minha Presença;” (AVVD-16 de maio de 1987) 
 
“Meus sinais jamais cessarão; Minha Presença será sentida no mundo e 
continuarei a revelar-Me através de sinais; acreditai, acreditai, ó homens 
de pouca fé, não deturpeis Minha Palavra, que tendes a dizer sobre 
Fátima? tendes medo de acreditar que fui Eu quem vos deu esse sinal? ó 
homens de pouca fé, o que não declararíeis ao invés de admitirdes que 
os sinais do Céu vêm de Mim! amai Minhas Obras, aceitai Minhas Obras; 
acreditai, acreditai em Mim, em Mim, que sou Infinita Riqueza e 
Misericórdia; Meus sinais são dados para que todos os homens vejam 
que o Amor não vos abandonou; o Amor não Se retirou e Se gloria em 
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Sua Glória; o Amor está no meio de vós e jamais vos deixa;” (AVVD-28 de 

maio de 1987) 
 
“saiba-se que, em pouco tempo, enviarei a todos vós um sinal vindo do 
Alto, compreendereis que vem de Mim, Eu brilharei em vós, Eu amo todos 
vós;” (AVVD-13 de outubro de 1987) 
 
“está escrito3 que derramarei Meu Espírito em toda a humanidade e que 
Meus filhos profetizarão novamente, darei sonhos e visões a muitos, até 
mesmo ao menor deles Eu darei; Eu vos darei esperança e vos encorajarei 
mostrando portentos no Céu e na Terra, esses são Meus Sinais de hoje!4” 
(AVVD-29 de março de 1988) 
[3] Jesus estava muito zangado. Gritando! Ele me fez lembrar do dia em que gritou com os fariseus no 
Templo! [4] Jl 3, 1-4. At 2, 17-20 

 
“Eu disse que da boca da criancinha ouvireis A Verdade!” (AVVD-29 de março 

de 1988) 
 
“o tempo em que lhes revelarei Minha glória está próximo e será indicado 
por um Sinal, um grandioso Sinal, para que possam compreender como 
estavam enganados; esse Sinal vos será dado para que muitos creiam;” 
(AVVD-30 de março de 1988) 
 
“desde o início dos tempos, tenho aparecido em vários lugares, a pessoas 
diferentes, em épocas diferentes; ...como tua era não consegue mais 
reconhecer Meus Sinais?” (AVVD-20 de abril de 1988) 
 
“por que Me quereis calado? por que Me desejais morto?” (AVVD-20 de abril 

de 1988) 
 
“observai Meus Sinais; estai preparados;” (AVVD-02 de agosto de 1988) 
 
“encorajo-vos exibindo portentos no Céu e na Terra, concedo visões ao 
pobre e ao pequeno, envio-vos Minha Mãe a diferentes nações para vos 
instruir como Educadora;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
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“escutai, antes de Meu Regresso, darei à humanidade Sinais ainda 
maiores dos que hoje dou;” (AVVD-08 de junho de 1990) 
 
“quanto maiores Meus Sinais se tornarem, tanto maior a fúria de Satanás 
sobre vós; suscitei profetas para anunciar o fim dos Tempos e Eu vos 
envio Minha Mãe como Educadora para vos ensinar em toda a Terra; Eu 
A envio para preparar, neste deserto, um caminho para o Meu 
Regresso...” (AVVD-08 de junho de 1990) 
 
“Meus embaixadores são enviados a seus postos agora, para esperar por 
Meu sinal, Meu Regresso é iminente; portanto, vós, que sois Meus 
mensageiros, apressai vosso passo, ide a cada colina anunciar que o 
julgamento logo cairá sobre esses vendilhões, pois eles se tornaram uma 
abominação a Meus Olhos! já não lestes para ficar despertos e vigiar, a 
fim de que quando virdes a abominação da desolação, da qual o profeta 
Daniel falou, erigida em Meu Santuário, saibais que este é o sinal 
anunciado pelo profeta para o fim dos Tempos? como não sois capazes 
de reconhecer os Tempos? os tijolos de Meu Santuário caíram, e viveis 
no meio desta grande apostasia de vossa era;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“e então o Sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus, uma grande luz 
será vista em vossas trevas, pois Eu, o Santo, vos quero salvar por causa 
de Meu Nome;” (AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“Eu vos tenho dado, ...muitos sinais para acreditardes que o Espírito é 
ativo e vivo; portanto, não espereis por sinais materiais;” (AVVD-24 de janeiro 

de 1991) 
 
“dou-vos muitos sinais para que acrediteis que estes são os dias em que 
Meu Espírito é derramado sobre toda a humanidade, como nunca antes;” 
(AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“vós que ainda hesitais, desconfiados e indecisos, pedindo-Me um sinal 
para vos mostrar que estas Mensagens, entre outras espalhadas pelo 
mundo, vêm de Mim, de novo, em verdade Eu vos digo; não foi Moisés 
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que deu o pão do Céu aos vossos ancestrais, mas Meu Pai; foi Ele que 
lhes deu o pão do Céu; é Meu Pai que vos alimenta, pois o Pão de Deus1 
é Aquele que desce do Céu e dá vida ao mundo;” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
[1] Agora, Jesus Se refere ao Espírito Santo. 

 
“vossos ancestrais comeram maná no deserto; e já dei às multidões um 
sinal precursor de Minha Eucaristia, Eu multipliquei os pães para 
alimentá-los; assim como vos alimento com Meu Corpo, para vos dar 
Vida, Eu multipliquei também os peixes, um sinal simbólico de Meu 
Nome, IX0Y∑, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador;” (AVVD-

24 de janeiro de 1991) 
 
“não bastam esses sinais para vos convencer? hoje, alimento vosso 
deserto interior com um Pão Celeste, um outro alimento milagroso, um 
Alimento Milagroso que não perece, mas que reanima vosso espírito...” 
(AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“foi dito que, antes de Meu Grande Regresso, vos seriam dados sinais; 
deveis observar esses sinais que prenunciam Meu Dia de Glória; pode-
se, lendo cuidadosamente as Escrituras, descobrir essas verdades;” (AVVD-

27 de junho de 1991) 
 
“de Minha parte, aumentei Meus apelos, Meus avisos, tenho-vos 
acenado, dia após dia; aumentei Minhas Bênçãos; mas não obtenho 
resposta; Eu disse: “encontrarei alguém quando voltar?” por que ninguém 
respondeu quando chamei? mas, ao invés de uma resposta à Minha 
súplica, virastes as costas para Mim, “para quem Ele pensa que Sua 
Mensagem é?”” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
“aquilo que as Escrituras chamam de Rebelde e que é definido como a 
abominação da desolação é um dos sinais que precedem o fim dos 
Tempos; o outro sinal é vossa grande apostasia;” (AVVD-27 de junho de 1991) 
 
“em verdade vos digo que dou muitos Sinais ao mundo, mas está ele 
preparado para reconhecer Meus Sinais Celestes?” (AVVD-21 de julho de 1992) 
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“o mundo, de novo, julgou mal os Tempos e não pode reconhecer os 
Sinais;” (AVVD-29 de novembro de 1992) 
 
“como não percebeis a deslumbrante Luz de Meu Espírito Santo? ...não 
é esse Sinal do Filho do Homem que aparece no Céu6 suficiente para vós? 
como um pastor que reúne seu rebanho, Meu Espírito Santo reúne e salva 
o rebanho disperso;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
[6] Mt 24, 30 

 
“ah! geração, como podeis pedir mais sinais, mais do que o Sinal do Filho 
do Homem que hoje vos dou?” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“hoje Meu Espírito Santo vos é dado como um Grande Sinal no céu,2 um 
reflexo de Meu Regresso;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
[2] Alusão a Mt 24, 30. 

 
“Eu vos preveni de que quando virdes a desastrosa abominação, da qual 
falou o profeta Daniel, instalada no Lugar Santo; ou seja, quando virdes 
o Inimigo5 colocar-Se onde não deveria estar, isto é, no Meu Santuário, 
Minha Morada,6 quando virdes esse Rebelde alegar ser muito mais do 
que tudo aquilo a que os homens chamam “deus,” muito maior que 
qualquer coisa que é venerada, que ele entronize em Meu Santuário7 e 
pretenda que é Deus, sabei que isto é um sinal precedente dado antes do 
Sinal do Filho do Homem que aparece agora no Céu, para vos salvar;” 
(AVVD-23 de dezembro de 1993) 
[5] O Anticristo. Hoje há muitos anticristos, pois eles têm como guia o espírito da Rebelião, que se 
instalou no mais profundo de sua alma, lá, onde Deus deveria habitar. [6] Morada: alma. [7] Alusão à 
Dn 11, 31; 8.11; 12,11 e Mt 24, 15. Jesus nos diz que hoje esses sinais já estão entre nós; no 
entanto, muitos anticristos, essa profecia do Sacrifício Perpétuo abolido, irão concretizar-se; quando a 
Apostasia e a Rebelião se  eneralizarem, então o Anticristo, que já está entre nós, aparecerá 
abertamente. - “Sim, Vassula!” (Nota do editor: Jesus aprovou o que  Vassula explicou, escrevendo). 

 
“como Meu Espírito Santo não é percebido no meio de tantos de vós?” 
(AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“não ouvistes que é o Espírito Quem dá a vida? se alguns dentre vós não 
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acreditais, é porque não comestes esse Maná;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“sim, é Meu Espírito Santo que vos pode dar uma imaculada 
compreensão de Meus Mistérios;” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“esse alimento celeste é o alimento do pobre e não é comprado com 
dinheiro;1” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
[1] Os ricos em espírito não podem receber o Reino de Deus. Alusão à beatitude. Bem-aventurados 
os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. 

 
“é Meu Amor que Me leva agora a ti, geração, chamando uma das 
criaturas mais inadequadas no meio de vós, aquela a quem faltava o 
conhecimento não apenas das Escrituras, mas também o conhecimento 
de Minha vontade;” (AVVD-17 de dezembro de 1997) 
 

“chamar uma alma tão miserável de sua morte e ressuscitá-la para o Meu 
Divino Coração, trazendo-a às Minhas Cortes Reais, é um sinal que não 
deveis ignorar, é um sinal para que o resto de vós cresça em vossa 
confiança e aprenda que Eu chamo cada alma para abandonar sua má 
conduta de hoje, e para se voltar sinceramente a Mim, a fim de que ela 
também possa compartilhar de Minha Glória;” (AVVD-17 de dezembro de 1997) 
 
“por causa de Meu Nome e por causa do Amor que vos tenho, mostro-
Me a todos vós; vim visitar-vos em vosso quarto, com Minha Divina 
Presença; algumas vezes, venho como um aroma de mirra, em outras 
vezes volteio como fumaça de incenso, perfumando-vos e ao vosso 
quarto; não apareci também como um raio de luz em vosso coração? 
Minha gloriosa Presença está em toda parte; Eu encho a Terra com Meu 
Amor...” (AVVD-05 de maio de 2001) 

 

132.  SOFRIMENTOS 

“aceita sofrer; todas as Minhas almas escolhidas sofreram; com o 
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sofrimento tua alma é purificada como o ouro no fogo; assim é a alma; 
teu sofrimento está na tua formação;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“o sofrimento purifica-te; apoia-te em Mim, aceita sofrer; repara, repara, 
repara pelos outros;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“todas as formações têm também seu sofrimento; no teu caso é a 
incerteza que te faz sofrer; não te disse que o sofrimento purifica tua 
alma? aceita-o e deixa-Me livre para fazer o que é melhor para ti; deixa-
Me agir em ti;” (AVVD-22 de março de 1987) 
 
“o demônio te odeia e não hesitará em queimar- -te, mas ele não colocará 
a mão em ti; Eu não lho permitirei; 

(Isso me faz lembrar que noutro dia toquei o escapamento de um 
barco que nos rebocara. Coloquei todo meu peso com a mão 
esquerda naquele cano suficientemente quente para fritar um 
ovo. Quase desmaiei de dor. Tendo queimado quase toda a palma 
da mão esquerda, o impulso de colocá-la na água do mar para 
um alívio era grande, mas lembrei-me de que nunca se deve por 
qualquer queimadura em água fria, pois isso produz ferimentos. 
Por dez minutos, minha mão permaneceu quente, vermelha e 
inchada. Mas depois de meia hora tudo desapareceu, não havia 
mais dor nem queimadura e sentia essa mão como a outra, 
novamente em perfeita condição.)” (AVVD-21 de junho de 1987) 
 
“sim, e qualquer sofrimento escolhido por ti mesma, pensando que Me 
agradarás, será um horror a Meus olhos; estarás somente enganando-te 
a ti mesma; será para o demônio, não para Mim; as reparações serão 
instruídas por Mim;” (AVVD-21 de junho de 1987) 
 
“abnegação e sofrimento conduzem a um caminho divino, o da santidade 
e das virtudes;1” (AVVD-08 de novembro de 1987) 
[1] Senti-me completamente triste. 
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“recebe teus sofrimentos como bênçãos; pensa no que tive de sofrer para 
cumprir Minha Obra e, através de Minhas Chagas, curei todos vós;” (AVVD-

23 de dezembro de 1989) 
 
“o sofrimento é Meu Dom a ti, para santificar-te; serei a doce tortura de 
tua alma nua, o tormento de tua mente,1 a insaciável sede de tua boca, 
o pulsar de teu coração;” (AVVD-03 de abril de 1990) 
[1] Ou seja: ter sede de Deus e sofrer por não estar já no céu com Ele. 

 
“...quando te cansas trabalhando por Mim, faço uso de teus esforços e 
de tua fatiga para curar outras almas; sim, aprende que, de tudo o que 
fazes com espírito de sacrifício...” (AVVD-03 de abril de 1990) 
 
“quero que saibas que o Céu se alegra, pois com teus sofrimentos2 salvei 
uma alma; com o amor que Me tens, Eu aqueci um coração;” (AVVD-04 de 

fevereiro de 1991) 
[2] Satanás. 

 
“oferece-Me tuas dificuldades, Eu as porei em Meu Sagrado Coração e 
farei bom uso delas; Eu libertarei almas do purgatório...” (AVVD-18 de agosto 

de 1991) 

 

133.  TAREFAS COTIDIANAS 

“...gosto, também, de ver-te trabalhar e cumprir com obrigações menores, 
tarefas de pequena importância, contanto que as faças com amor; cada 
pequeno trabalho que executas, não importa o quão pequeno e sem 
significado, torna-se grande a Meus olhos e agrada-Me, desde que essas 
pequenas ações sejam feitas com Amor;” (AVVD-18 de fevereiro de 1987) 
 
“agora podes trabalhar, no entanto tem-Me sempre presente em tua 
mente; Eu jamais te perco de Minha vista;” (AVVD-13 de julho de 1987) 
 
“...fala Comigo, diminuíste tuas conversas Comigo; dou-te tudo; 
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compartilho Minhas Obras contigo, portanto faze o mesmo Comigo, teu 
Santo Companheiro, teu Esposo; quero compartilhar contigo tuas 
atividades diárias!” (AVVD-10 de maio de 1988) 
 
“trabalha o mais que puderes, mas toma cuidado para não desprezares a 
melhor parte;” (AVVD-02 de fevereiro de 1993) 
 
“vai em Paz e cumpre com tuas outras obrigações menores; convida-Me 
a compartilhá-las contigo;” (AVVD-02 de março de 1993) 
 
“cumpre com tuas tarefas diárias; Eu, Yahweh, te abençoo; teu Pai e teu 
Abba está perto de ti;” (AVVD-13 de abril de 1994) 
 
“Eu sei, Eu sei o quanto tens de fazer e o tanto que uma tarefa doméstica 
exige da dona de casa, e fico satisfeito e contente por fazeres o trabalho;” 
(AVVD-02 de julho de 1994) 
 
“...tudo o que te peço é que de vez em quando Me emprestes teu ouvido 
durante o dia;” (AVVD-02 de julho de 1994) 
 
“no entanto jamais negligencies tuas tarefas domésticas, que também 
têm seu encanto para Mim; isso é o que quero de ti; Eu te darei força 
para seres capaz de honrar-Me, realizando todas essas coisas...” (AVVD-13 

de janeiro de 1995) 
 
“muitos de vós estais ocupados com vossas tarefas diárias, que Me 
agradam se são feitas com amor e de acordo com Minha Mente, mas 
tudo isso será incompleto se não vos abrirdes à graça e não Me 
reconhecerdes em Minha intimidade;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 

 

134.  TEMOR DE DEUS 

“o Amor falta entre vós; não viveis uma vida de amor, nem 
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compreendestes o que “o Temor do Senhor é o princípio da Sabedoria” 
significa; se Me temerdes, sois abençoados; se Me temerdes, podeis 
alcançar a perfeição; se Me temerdes, Eu vos inebriarei com Meu doce 
Vinho e vos encherei com Meu produto; se Me temerdes, vivereis em Paz; 
se Me temerdes, a Sabedoria virá à vossa porta; se Me temerdes, 
obedecereis ardentemente Meus Mandamentos, sem lhes mudardes uma 
vírgula;” (AVVD-05 - 29 de agosto de 1990) 
 
“temer-Me é evitar todo o mal;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“o homem que Me teme estará disposto a aceitar a correção e não Me 
perderá;” (AVVD-02 de fevereiro de 2003) 

 

135.  TESOUROS DO CORAÇÃO DE DEUS 

“...qualquer um de vós que se volte para Mim com o único desejo de Me 
agradar, de todo Meu Coração, sim, de todo Meu Coração, Eu lhes 
concederei Meus favores... Eu lhes revelarei os Tesouros de Meu Coração 
para que terminem sua jornada Comigo...” (AVVD-10 de novembro de 1996) 
 
“goza agora destas riquezas Inesgotáveis que reservei para os vossos 
tempos e mostra-as ao mundo, esse mundo que ficou frio e está morto 
para o amor;” (AVVD-17 de novembro de 1996) 
 
“mostra Meu Tesouro Inesgotável a cada nação e dize-lhes que não 
poderão receber maior dom que Meu Sagrado Coração;” (AVVD-17 de novembro 

de 1996) 
 
“Eu sou infinitamente rico em graça e quero atraí-los a este2 Coração...” 
(AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“em Meu Sagrado Coração há riqueza e honra, riqueza e lealdade 
duradouras;” (AVVD-28 de novembro de 1996) 



632 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

 
“Meus Tesouros te farão andar pelo caminho da virtude;” (AVVD-28 de 

novembro de 1996) 
 
“Comigo estão o divino amor, a divina misericórdia, o divino fruto, a 
divina luz, a divina doçura, as divinas fontes, a divina riqueza, 
enriquecendo aqueles que se aproximam de Mim, enchendo suas 
reservas com Minha pureza;” (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-28 de novembro de 1996) 
 
“...Eu dei, no passado, a Meu bem-amado discípulo João, um vislumbre 
de Meus Tesouros em Meu Coração, que o conduziu, nos terrores 
daqueles dias, por todo o caminho de Minha Cruz;” (AVVD-28 de novembro de 

1996) 
 
“tenho ansiado por vos revelar, em vossos dias e a essa vossa era, as 
Riquezas do mistério mantido em segredo por eras sem fim;” (AVVD-28 de 

novembro de 1996) 
 
“esta é a riqueza de Meu Sagrado Coração predita há muito tempo, uma 
riqueza que trará muitas nações de volta a Mim e às Minhas Cortes;” 
(AVVD-06 de maio de 1997) 

 

136.  TESTEMUNHO 

“que todos os que vos veem, olhem e se surpreendam com vossa 
transfiguração, que vossos rostos e o brilho de vosso coração mostrem 
que estivestes frequentando Minha Escola e que vós sois Meus alunos e 
Eu, vosso Mestre; que eles vejam em vossos olhos o reflexo de tudo 
quanto testemunhastes, que eles vejam em vosso corpo as marcas de 
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Minhas Chagas; e se alguém vos perguntar como as recebestes, dizei-
lhes que as recebestes na Casa dos amigos de vosso Mestre, onde Ele 
inicialmente as recebeu... em seguida, tomai vossa cruz e segui-Me;” 
(AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“que teu testemunho mostre Meu Poder, que ele torne evidente a todos, 
que Eu, o Cristo, estou bem enraizado em ti e que tu estás bem enraizado 
em Mim; nesta unicidade, em que o amor divino nos entrelaçou, seguirás 
a regra da vida; e Eu, com o maior deleite em Meu Coração, vendo o que 
essa união divina de amor trouxe para Minha querida alma, Eu a 
ensinarei a caminhar Comigo, enchendo sua mente de tudo o que 
pertence a Meu Reino, tudo o que é soberano, tudo o que fascina Minha 
Alma e que traz lágrimas de alegria aos Meus Olhos, tudo o que é puro e 
nobre, tudo o que prova que essa alma faz realmente parte de Mim, 
provando ao mundo que todo o Conhecimento que lhe é dado, vem de 
Mim;” (AVVD-05 de maio de 2001) 

 

137.  TRABALHAR PARA DEUS 

“permite-Me fazer uso de ti para os Meus próprios interesses e para Minha 
própria Glória; nada guardes para ti e toma conta somente dos Meus 
interesses;” (AVVD-29 de abril de 1987) 
 
“glorifica-Me, trabalha para Mim, aos teus sofrimentos, junta os Meus 
sofrimentos;” (AVVD-29 de abril de 1987) 
 
“...dedica-te inteiramente a Mim...” (AVVD-05 de maio de 1987) 
 
“oferece-Me tua vontade entregando-te a Mim; essa é a coisa mais bela 
que Me podes oferecer;” (AVVD-29 de maio de 1987) 
 
“ações, ações, ações, quero ver ações; delicio-Me ouvindo tuas palavras 
amorosas, que são um bálsamo para Minhas Chagas, mas Eu Me 
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deleitarei além disso, vendo ações vindas de ti; vem! Eu te recordarei 
como trabalhei na Terra, enquanto encarnado, e como ensinei Meus 
discípulos a trabalhar da mesma maneira;” (AVVD-19 de junho de 1987) 
 
“trabalhar em Meu Nome glorifica-Me e purifica-vos;” (AVVD-19 de junho de 

1987) 
 
“tudo o que fizeres, faze-o por Mim e somente por Mim;” (AVVD-27 de julho de 

1988) 
 
““oferecei vossos membros como armas de justiça a Meu serviço; e o 
pecado não mais vos dominará”;4” (AVVD-05 de abril de 1989) 
[4] Rm 6, 14. 

 
“permanece sempre à Minha disposição, teu Deus...” (AVVD-21 de junho de 

1989) 
 
“trabalha Comigo, com esforço incansável e com grande sinceridade de 
espírito; trabalha com amor por Amor;” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“colocai-Me em Primeiro lugar…” (AVVD-02 de outubro de 1989) 
 
“tem-Me em Primeiro lugar...” (AVVD-20 de novembro de 1989) 
 
“...tudo o que fazes em Meu Nome, glorifica-Me;” (AVVD-23 de novembro de 

1989) 
 
“que teus pensamentos sejam os Meus Pensamentos; abandona-te a 
Mim para que tudo o que fizeres seja feito com Meu Espírito e conforme 
Minha Mente;” (AVVD-17 de setembro de 1992) 
 
“permite-Me fazer uso de ti para Meu Plano;” (AVVD-28 de dezembro de 1993) 
 
“...faze teu melhor e Eu farei o resto;” (AVVD-16 de dezembro de 1994) 
 
“o pouco que Me dás, agrada-Me, o mais que Me dás, delicia-Me!” (AVVD-
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21 de fevereiro de 1995) 
 
“...lembra a todos que trabalham para A Verdadeira Vida em Deus de que 
Eu os escolhi, contudo, se algum deles falhar, sou livre para substituí-los; 
desejo que cada um deles reexamine sua consciência e reze para obter 
uma abertura; procurai descobrir o que falta e o que Eu quero de vós; 
Satanás observa todos vós, e jurou deter Meu Plano, obstruindo-O através 
de uma forte oposição; suas ameaças diariamente alcançam o Céu; sem 
demora trabalhai com afinco e de boa vontade; por Minha causa trabalhai 
com Meu Espírito e não com o vosso; se alguém trabalhar por seus 
próprios interesses e sem amor, alegria e doação, Eu intervirei 
novamente...” !” (AVVD-02 de março de 1995) 
 
“que Meu Jugo seja leve sobre ti e não te sobrecarregue, e não terás sinal 
de fatiga...” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
 
“conquista almas para Mim, sê Minha rede;” (AVVD-12 de dezembro de 1996) 
 
“e tu, presa a Mim, correrás e jamais te cansarás; falarás e não sentirás 
sede, ficarás em pé e jamais te cansarás;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 

“se permanecerem em Mim, em Meu Amor, sua alegria será completa e 
tudo o que ambicionarem, por Minha Causa, em seu trabalho e que 
seriam incapazes de completar ou de conseguir por causa de sua 
fragilidade humana, Eu, como um Pai, tendo visto sua nobreza de 
pensamento, levarei em consideração suas boas intenções de querer 
agradar-Me; e, por isso, de Minha parte, fornecerei o que lhes faltar, para 
que muitos acreditem em Minha Obra e Divino Tema de Amor;” (AVVD-

março de 1998) 
 
“uma vida consumida generosamente por Mim, por tua própria vontade, 
encanta-Me, teu Divino Companheiro;” (AVVD-19 de outubro de 1998) 
 
“quando se trabalha ou se decidiu a trabalhar para Mim, eles devem 
seguir-Me em Minhas Pegadas, carregando Minha Cruz sinceramente, 
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com honra e alegria;” (AVVD-20 de janeiro de 1999) 
 
“tu, que és Meu barco transportando Meu Divino Tesouro, não te 
sobrecarregues por medo de afundares;” (AVVD-30 de julho de 1999) 
 
“alegra-te então, filha, e alivia tuas preocupações em Mim, e que isso 
seja uma lição para os outros também, que carregam mais do que podem 
carregar; não quero que te canses, a fim de que sejas mais produtiva e 
eficiente para a Minha Obra;” (AVVD-30 de julho de 1999) 
 
“oferecendo graças aos Meus escolhidos para benefício de Meu povo, 
para benefício de Minha Igreja, e, ao mesmo tempo, para a alegria eterna 
que essas almas escolhidas obterão de Mim, no Céu;” (AVVD-30 de julho de 

1999) 
 
“Minha Vontade é que trabalhes com amor e na luz de Meu Espírito!” 
(AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“Minha Vontade é que trabalheis com amor à Luz de Meu Espírito, a fim 
de que possais todos ser um;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“- bem-aventurados aqueles que, por Minha causa, voluntariamente se 
ofereceram para sacrificar seu tempo e a si próprios, a fim de irem para 
a batalha de vossos tempos e lutarem contra as forças do mal, alistando-
se como soldados; a graça do Espírito Santo os sustentará e os cingirá 
com força, formando-os para se alinharem entre os predominantes 
Arcanjos Miguel e Rafael;” (AVVD-05 de maio de 2001) 
 
“- que teus trabalhos sejam frutuosos e tuas atividades, feitas em Meu 
Nome, sejam ungidas com óleo da Fonte da Vida;” (AVVD-18 de janeiro de 2002) 
 
“- que cada fibra de teu coração viva por Mim, dando-te entusiasmo para 
trabalhares para Mim, e como um escravo que não reclama salário, tu 
também jamais peças qualquer paga, mas dês coração e alma pelo Reino 
do Céu;” (AVVD-18 de janeiro de 2002) 
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138.  TRÊS ANOS E MEIO 

“...vês? olha como te dispensei do trabalho administrativo? agora tenho-
te só para Mim; Eu te chamarei e estarás disponível; o resto de Minhas 
Mensagens agora te será prontamente dado antes do dia do aparecimento 
do Anticristo...” (AVVD-31 de março de 1995) 
 
“por um pouco mais de três dias e três noites2 não serás capaz de 
continuar como queres; mas este silêncio será quebrado por Minha 
Própria Mão, rompendo o sexto selo;3” (AVVD-31 de março de 1995) 
[2] Número simbólico para três anos e meio. [3] Olhar as notas, ao final desta Mensagem. 

 
“alegra-te, pois em breve estarei convosco! Minha Voz será ouvida e Meus 
inimigos tremerão e baterão em seus peitos;” (AVVD-31 de março de 1995) 

 
“uma vez, não muito tempo atrás, disse-te para apressar Minha Obra, 
porque estáveis na aurora de grandes acontecimentos; depois, mais tarde, 
voltei para te dizer que vos deparais com grandes tribulações por 
vir; mas, agora, digo-te: oferece-Me incenso e reza todos os dias para que 
possa conceder-te a graça do  alívio;” (AVVD-10 de maio de 1995) 
 
“a desolação está chegando, a desolação está a caminho de Meu 
Santuário; essa escuridão da iniquidade que vos predisse; os três anos e 
meio já estão sobre vós; esta hora já está sobre vós, desde o início desta 
primavera; vossa geração entrou no início das tristezas e provações, estes 
tempos terríveis de iniquidade; os tempos da abominação e da desolação; 
a hora das sombras e da Besta; os tempos três vezes amaldiçoados por 
Satanás; a hora que ele jurou molestar Meus santos e Meus anjos:2” (AVVD-

10 de maio de 1995) 
[2] Os mensageiros. 

 
“...estão aqui os tempos em que o Maligno enviará um dos seus para 
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trocar Minha Lei e Minhas estações; parecerá que a Soberania e o 
Esplendor não estão mais à vossa volta, parecerá aos Meus santos que 
Minha Corte não está mais lá para abrir os livros;3 parecerá que 
abandonei todos vós; mas isso será apenas por pouco tempo, até Meu 
Regresso; Eu virei como um ladrão... virei de repente sobre vós para 
romper o cetro de falsidade, e a Terra tremerá;” (AVVD-10 de maio de 1995) 
[3] Justiça de Deus. 

 

139.  UNIÃO COM DEUS | INTIMIDADE COM DEUS | ESPOSO 

“hesitas porque anteriormente perguntei se querias ser Minha esposa?” 
(AVVD-23 de janeiro de 1987) 
 
“não escolho somente as que são Minhas esposas2 por opção, venho 
também e escolho aquelas que não Me conhecem; bato em cada porta; 
bato e aguardo, esperando ser ouvido; ...Eu anseio para que cada alma 
Me receba e Me acolha; amo todos vós;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
[2] Freiras. 

 
“Meus laços são laços de amor, são laços de pureza;” (AVVD-15 de fevereiro de 

1987) 
 
“estarmos unidos é estarmos juntos para sempre; porque Meus laços são 
laços eternos...” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
 
“...como ansiei por mergulhar-te nas profundezas de Meu Coração e 
deixar todas as chamas de Meu amor consumirem-te por completo, 
deixando-te em total arrebatamento por Mim, teu Deus;” (AVVD-16 de fevereiro 

de 1987) 
 
“tendo-te unida a Mim assegurei-Me de que também permanecerás fiel a 
Mim;” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
 
“haverá momentos em que virei a ti confiando-te Minha Cruz;” (AVVD-16 de 
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fevereiro de 1987) 
 
“onde Eu for, tu seguirás; sozinha, tu jamais estarás; agora estás unida a 
Mim;1” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
[1] Enquanto escrevia, eu me perguntava por que agora Ele diz que devo permanecer um nada, quando 
anteriormente Ele disse que devo apressar-me e modificar-me, ficando mais forte. Ele deve ter lido 
meus pensamentos, pois sua resposta foi imediata, na frase seguinte. 

 
“Eu Mesmo te purifiquei unindo-te a Mim;” (AVVD-18 de fevereiro de 1987) 
 
“...permaneçamos unidos; ama e trabalha Comigo;” (AVVD-21 de fevereiro de 

1987) 
 
“faze-Me companhia; não te esqueças de que Eu sou teu Santo 
Companheiro;” (AVVD-01 de março de 1987) 
 
“temos laços juntos e estando ligados um ao outro, serás incapaz de Me 
abandonar;” (AVVD-04 de março de 1987) 
 
“tive cuidado com nossa união; permaneceremos ligados até o fim, tu, 
precisando de Mim e amando-Me fervorosamente, e Eu, reinando 
livremente em ti e amando-te sem restrição; sempre com o desejo de 
reconduzir-te a Mim;” (AVVD-04 de março de 1987) 
 
“...fica perto de Mim;” (AVVD-05 de março de 1987) 
 
“...como Esposo, proverei com grande abundância tudo o que te falta;” 
(AVVD-05 de março de 1987) 
 
“deixa todo teu ser penetrar em Mim e dissolver-se completamente em 
Mim;” (AVVD-21 de março de 1987) 
 
“...quero que nossa união seja perfeita;” (AVVD-23 de março de 1987) 
 
“Meu desejo é formar-te; Eu te uni a Mim pedindo-te para seres Minha 
esposa;” (AVVD-30 de março de 1987) 
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“ignoravas que podias tornar-te Minha esposa e ficares unida a Mim, 
então cuidei de nossa união, percebes?” (AVVD-30 de março de 1987) 
 
“Eu não tolero rivais, absolutamente nenhum; se Eu vir ou encontrar 
rivais, Eu os arrasarei; nada Me substituirá;” (AVVD-25 de maio de 1987) 
 
“quando Minha Chama envolver inteiramente teu coração, tu nunca mais 
te separarás de Mim; serás Minha esposa no céu; Eu te criei para Mim;” 
(AVVD-25 de maio de 1987) 
 
“não busques ninguém além de Mim, não busques os velhos hábitos de 
tua vida passada; ... apenas deseja-Me;” (AVVD-31 de maio de 1987) 
 
“estás unida a Mim por laços eternos;” (AVVD-26 de setembro de 1987) 
 
“compartilhei contigo Minhas alegrias e sofrimentos; coloquei Minha Cruz 
sobre ti e nós A partilhamos juntos, compartilhamos Suas angústias, 
tristezas e dores; nós compartilhamos Seu Amor; não te ergui 
ao Meu peito alimentando-te, curando-te? tomei-te por Minha esposa 
compartilhando Minha Cruz como nosso leito nupcial;” (AVVD-01 de outubro de 

1987) 
 
“segura firmemente Minha Cruz como te ensinei fazer enquanto repousas; 

(Jesus me ensinou a segurar um crucifixo enquanto durmo à 
noite. Deste modo, quando desperto sinto o crucifixo em minha 
mão e, imediatamente, minha mente dirige-se para Ele.)” (AVVD-12 de 
novembro de 1987) 
 
“jamais Me deixes, nem sequer por um segundo; Eu sou Tudo e Todas 
as Coisas; segurando Minha Cruz, tu Me glorificas e Me honras;” (AVVD-12 
de novembro de 1987) 
 
“és incapaz de sobreviver sozinha; tu precisas de Mim; como um ramo 
não pode produzir frutos por si só, mas precisa estar ligado à Arvore, 
assim és tu Comigo; teus frutos vêm de Mim...” (AVVD-04 de fevereiro de 1988) 
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“permanece em constante ligação Comigo; eleva tua mente a Mim; pensa 
apenas em Mim;” (AVVD-10 de maio de 1988) 
 
“...mantém-Me encerrado em teu coração;” (AVVD-27 de julho de 1988) 
 
“deseja sempre estar em constante ligação Comigo, Eu sou tua Vida;” 
(AVVD-26 de março de 1989) 
 
“conserva-Me encerrado em tua mente; isso Me faz feliz; amo-te 
infinitamente; vem;” (AVVD-16 de janeiro de 1989) 
 
“qualquer um que viva em Mim, sentirá Meu Amor, qualquer um que se 
alimente de Mim, não será cortado para morrer, aquele que permanece 
em Mim, viverá;” (AVVD-07 de fevereiro de 1991) 
 
“...não deixes que nada se interponha entre Mim e ti;” (AVVD-30 de julho de 

1991) 
 
“tua mente deveria estar fixa em Mim e apenas em Mim;” (AVVD-17 de abril 

de 1992) 
 
“sede unidos a Mim, e nada nem ninguém se interporá entre Mim e Vós; 
chegou o tempo em que não mais deveríeis hesitar;” (AVVD-07 de julho de 1992) 
 
“teu espírito deve estar unido ao Meu Espírito, teu coração ao Meu 
Coração e, nessa perfeita união, serás capaz de ser Meu Eco;” (AVVD-27 de 

julho de 1992) 
 
“afasta-te do mundo que tem tudo, menos a Mim;” (AVVD-27 de julho de 1992) 
 
“...permanecei em Mim e não tenhais medo;” (AVVD-09 de agosto de 1992) 
 
“demonstra tua sede por Mim, demonstra tua fidelidade permanecendo 
unida, no amor, ao Meu Coração;” (AVVD-09 de agosto de 1992) 
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“Minha glória será partilhada com as almas inocentes, os pobres e 
aqueles que uniram seus corações ao Meu;” (AVVD-03 de dezembro de 1992) 
 
“...nunca se separes de Mim;” (AVVD-03 de fevereiro de 1993) 
 
“...não busques a ninguém mais além de Mim!” (AVVD-18 de fevereiro de 1993) 
 
“apoia-te em Mim e Eu atrairei tua alma a Mim;” (AVVD-19 de fevereiro de 1993) 
 
“juntos, então, Eu e tu, trabalharemos, amaremos, rezaremos; ouve-Me, 
não guardes nada para ti, não te envolvas com nada mais além de Meu 
Plano; e que tudo aquilo que fizeres, seja feito pela salvação das almas;” 
(AVVD-28 de abril de 1993) 
 
“entrega-Me todo teu coração! fala!” (AVVD-05 de junho de 1993) 
 
“só se te separares de Mim, teu coração se transformará em pedra...” 
(AVVD-05 de junho de 1993) 
 
“...Eu te enxertei em Mim e és parte de Mim...” (AVVD-05 de junho de 1993) 
 
“permanece em Mim; enraizada em Mim...” (AVVD-20 de maio de 1994) 
 
“...permanece fielmente Comigo e sê constante na oração;” (AVVD-03 de junho 

de 1994) 
 
“Eu sou a Videira e tu és parte de Mim; permite-Me alimentar-te com 
Minha seiva e viverás!” (AVVD-17 de junho de 1994) 
 
“queridíssimas almas, mantende-Me sempre em vossas mentes e, desse 
modo, Eu sou glorificado; lembrai-vos de que as pequenas coisas Me 
agradam e tornam-se grandes a Meus Olhos; portanto senti-vos amados 
por Mim; Eu e vós, vós e Eu, unidos no amor;” (AVVD-23 de junho de 1996) 
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“atrairei todos vós que desejais uma íntima união Comigo, a fim de que 
muitos sejais favorecidos com o mistério de vossa Salvação, que é Minha 
Cruz; envolverei vossa alma e vos guardarei desse modo em perfeita união 
Comigo, e pela graça extrairei de vós maiores sacrifícios, maiores 
reparações; Eu vos atrairei a uma vida interior maior e a formas de oração 
mais elevadas... e, assim como o Filho do Homem não veio para ser 
servido mas para servir, Eu também vos ensinarei a fazer o mesmo;” (AVVD-

03 de julho de 1996) 
 
“sê uma Comigo deixa-te ser carregada por Mim;” (AVVD-01 de novembro de 

1996) 
 
“vinde crescer em Meu Amor, a fim de que vossa união Comigo possa ser 
perfeita; quando as primícias tornam-se santas, santo também se torna 
todo o grupo;1 vós sois os primeiros frutos e Eu vos quero santos...” (AVVD-

09 de novembro de 1996) 
[1] Significa que a partir de suas conversões eles podem atrair outros à conversão. 

 
“Eu, teu Criador e Esposo,1 cantarei para ele Minha intimidade, a fim de 
que este coração busque apenas Minha Santa Face; então, atraindo-o ao 
Meu Sagrado Coração, ele sentirá repulsa por tudo o que Eu não sou, 
mas terá sede e desejo de tudo o que Eu sou;” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
[1] Alusão a Is 54, 5. 

 
“não ouviste, filha encantadora, que Eu, Yahweh, teu Criador, estou 
casado com Minha criação e sou o Esposo de todos?3” (AVVD-25 de setembro 

de 1997) 
[3] Is 54, 5. 

 
“Eu te queria mostrar Meu Reino e Meu aposento nupcial onde, na 
privacidade, nós poderíamos deleitar mutuamente; Eu, teu Esposo, 
inflamado de amor, conversaria intimamente contigo, ensinando-te o 
conhecimento das coisas santas;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“quanto desejei atrair-te a Mim, como um amante atrai sua amada à 
privacidade; Eu que sou o Amante da humanidade, o Esposo de Minha 
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criação, desejo atrair-te, agora, a Mim...” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“faze um retiro em Mim...4 porque deves ter escutado algumas vezes 
como o esposo anseia estar a sós com sua esposa depois das núpcias;” 
(AVVD-25 de setembro de 1997) 
[4] Ele disse isso como um convite, mas com grande solenidade. 

 
“é impossível a uma alma Me amar do modo como quero que Me ame, 
se ela mantiver distância de Mim; aproxima-te de Mim e saboreia Minhas 
delícias; desejo que te tornes íntima Comigo; se permaneceres 
longe de Meu abraço, não serás capaz de conhecer-Me;2” (AVVD-25 de 

setembro de 1997) 
[2] Ou seja, todo o segredo de conhecer a Deus: íntima união. 

 
“como Nos deliciamos quando também somos tratados como vosso Santo 
Companheiro em vossa vida diária...” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“Eu, que sou o Esposo de Minha criação, chamo cada um de vós: Minha 
desposada; porque esse olhar severo e ameaças às doçuras de Minha 
Boca?9 infeliz criaturinha, longe de Me conhecer, vem! Eu te convido a 
cair no abraço de teu Esposo e verás como Eu, Yahweh, posso enfeitar 
teu espírito, oferecendo-te generosamente um fluxo de Meu Divino Amor, 
para que tu, por tua vez, Me retribuas esse fluxo de amor; então espera 
e verás, o dia em que Eu te atrair ao aposento nupcial de Meu Coração, 
como uma rosa que cresce à margem de um curso d’água, tu florescerás 
para declarar a grandeza de Meu Nome, chamando-Me: meu Pai;” (AVVD-

25 de setembro de 1997) 
[9] Deus prevê a reação negativa de certas almas. 

 
 
“no aposento nupcial de Meu Coração, teu coração brotará com louvores 
e, assim como o esposo se alegra em sua esposa, Eu Me alegrarei em ti, 
e tu em Mim; Minha Mão poderosa te sustentará e jamais desejarás 
separar-te de Mim outra vez; com efeito, teu espírito enriquecido pela 
Minha doçura e plenitude de Meu Espírito gritará para todas as nações: 
beleza e glória são encontrados em nosso Criador! nossa Esperança e 
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Nosso Senhor!” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“Minha esposa, como um Esposo recém-casado, Eu te mostrei como ser 
íntima e estar à vontade Comigo, pois nada é obscuro em Minha 
Companhia; tantos aprenderam de ti...” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“...Eu, como um jovem esposo apaixonado, estou apaixonado por Minha 
criação, a Obra de Minhas Mãos;” (AVVD-25 de setembro de 1997) 
 
“faze-Me conhecido daqueles que jamais Me buscam, para refletirem que 
Eu Sou Aquele que Sou é seu Esposo; isso é um mistério que desafia não 
somente os apóstatas, mas também todos os que, embora preguem 
Minha Palavra, jamais Me encontraram e não Me conhecem;” (AVVD-26 de 

outubro de 1997) 
 
“lembra-te de como Meu Pai te instruiu?7 Ele te disse que se Lhe 
permitisses fortalecer os laços de união com Ele, tua alma então ficaria 
tão unida a Ele e teu espírito tão revestido no Meu, que tudo o que fizesses 
seria conforme Minha Mente;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
[7] Mensagem de 16 de março de 1987 

 
“tuas obras serão enraizadas em Nossa Bondade e teu comportamento 
em Nosso Espírito; então Meu Pai deu-te um exemplo de como os 
membros de teu corpo funcionam: tu não dizes à tua mão o que deve 
fazer, mas ela age conforme tua vontade; será dessa maneira que Nós te 
guiaremos;” (AVVD-02 de novembro de 1997) 
 
“todas as almas às quais Eu estou unido tornam-se esposas, pois em 
Nossa intimidade Nós as atraímos a Nós, a fim de Nos tornarmos seu 
Esposo cada dia de sua vida; e elas, enamoradas de Nós, voluntariamente 
lançam-se em Nós, e tão completamente, para saborear a plenitude de 
Nosso Divino Amor, que elas se tornam uma Conosco...” (AVVD-21 de junho 

de 1998) 
 
“ter-Me em teu coração é Vida;” (AVVD-12 de agosto de 1998) 
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“...esconde-te em Mim e alegra-te em Mim...” (AVVD-12 de agosto de 1998) 
 
“quando o Esposo leva Sua esposa à privacidade para conversar 
intimamente e estreita-a ao Seu Coração, inclinando-Se na sua direção, 
depois da Festa, ela objetaria?...” (AVVD-15 de outubro de 1998) 
 
“abraçar-Me é abraçar Minha Cruz...” (AVVD-11 de novembro de 1998) 
 
“quando Me abraças, abraças Minha Cruz e, nesse abraço és banhada 
em Minha Luz; o caminho, e direi outra  vez, o único caminho para uma 
união de Divino Amor Comigo é, voluntariamente, abraçares com amor 
Minha Cruz que, como sabes, tem seus sofrimentos mas também suas 
alegrias, que te levam aonde tua alma será exaltada: o Calvário;” (AVVD-11 

de novembro de 1998) 
 
“em Meu doce abraço encontrarás alegrias, mas a maior alegria de todas 
é descobrires que te tornaste uma cópia de Minha Paixão e parte de Mim, 
a Suprema Vítima; outro sacrifício de amor, outro crucifixo vivo, outro 
escravo a ser vendido para o mundo inteiro; mas estando em Meu abraço, 
tua alma atrairá de Mim a força e todas as virtudes para assemelhar-se a 
Mim;” (AVVD-11 de novembro de 1998) 
 
“quem em vossos dias compreende plenamente o esplendor de Minha 
Cruz? muito poucos;” (AVVD-11 de novembro de 1998) 
 
“Eu Próprio vim ao mundo para server e não para ser servido; Eu tinha, 
embora Meu estado fosse Divino, Me esvaziado para assumir a condição 
de escravo;” (AVVD-11 de novembro de 1998) 
 
 
“desde que Meu Pai Me deu a todos vós como um dom para vossa 
redenção, com toda Minha Vontade também,1 Eu, por Minha vez, em 
vossos dias, chamo para o Meu propósito Meus escolhidos e os elevo 
para o Meu Plano Salvífico, transformando-os em cópias de Mim; 
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escolhidos, antes de sua criação, com a intenção de se tornarem Minha 
verdadeira imagem e cooperadores de Meu Plano de Amor, Eu os honro 
marcando-os com as mesmas marcas com que fui marcado, para fazê-
los plenamente Meus e para mostrar ao mundo que eles são 
verdadeiramente Meus e que são Minhas sementes...” (AVVD-11 de novembro 

de 1998) 
[1] A Vontade de Jesus era igual à Vontade de Seu Pai. 

 
“por isso, quando são expostos à perseguição, cuspidos e ameaçados, 
quando são incompreendidos, caluniados e atacados, sabei que eles vêm 
de Mim e que são o osso de Meus ossos, a carne de Minha carne; 
marcados com todos esses nobres sinais que Eu recebi para a vossa 
redenção, essas nobres almas também, por tua causa, impiedosa 
geração, estão sendo espezinhadas, massacradas diariamente e levadas 
a julgamento, até mesmo pelos dignatários de Minha Igreja!” (AVVD-11 de 

novembro de 1998) 
 
“a prova de que alguém está unido e é um Comigo, formado em Mim e 
enlaçado Comigo, é quando seu coração também está enxertado em 
Minha Cruz com tudo o que ela contém; quem estiver convencido de 
que pertence a Mim deve compreender que pertence à Minha Cruz 
também;” (AVVD-11 de novembro de 1998) 
 
“Minha intenção é atrair cada alma para uma divina e íntima união de 
amor, deificando-as em Nossa Substância una e em Nossa única 
Vontade...” (AVVD-28 de novembro de 1998) 
 
“há no mundo ou à tua volta algo que possa dar à tua alma, delícias mais 
requintadas e amorosas do que estar Comigo, apenas Comigo, a sós? o 
que te dá Minha Presença?” (AVVD-20 de janeiro de 1999) 
 
“vem respirar em Mim e enche tua alma com Nosso Divino Amor, esse 
Divino Amor que te atrai para uma perfeita união Conosco;” (AVVD-03 de 

março de 1999) 
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“no início3 Eu te pedi que Me amasses e respondeste: eu Vos amo... e 
em Meu sorriso, Eu disse: ama-Me mais... agora, Meu Espírito Santo te 
fez progredir, para Me conheceres e Me amares, trazendo-te a Mim 
como uma esposa é conduzida pelo esposo e realiza uma união 
duradoura; desta mesma forma, mas de um modo mais inefável, o 
Espírito Santo te trouxe para uma eterna união de amor Conosco e em 
Nós, o Deus Trino;” (AVVD-21 de junho de 1999) 
[3] As primeiras comunicações em 1985. 

 
“quando Minha Divina Presença está contigo, Eu me alegro na presença 
daquela a quem Eu fiz se tornar o osso de Meus Ossos, a carne de Minha 
Carne; Eu, com Minha Própria Mão, levantei um santuário, não gozaria 
então de Minha Própria boa Obra?” (AVVD-21 de junho de 1999) 
 
“como poderia esquecer o momento em que Me aproximei de ti... com o 
maior cuidado para não te assustar caminhei a teu lado; e com a maior 
delicadeza revelei-te Meu Amor, que até então te era bastante 
desconhecido; antes, não conhecias Minha Infinita Misericórdia nem o 
Abismo de Meu Amor;” (AVVD-30 de julho de 1999) 
 
“o Amante da humanidade, nosso Senhor Deus e nosso Tudo está perto 
de ti agora, para te buscar e te trazer para Sua Casa, ao Seu quarto 
particular,5 onde selará teu coração com Seus Divinos Beijos; então todos 
os que te virem te chamarão: noiva do Santo, a Quem toda a autoridade 
foi dada;” (AVVD-24 de abril de 2000) 
[5] Compreendi com isso que o aposento privado é o Coração de Nosso Senhor 

 
“e a ti, que fazes com que Meu Coração te deseje ainda mais na tua 
inefável fraqueza, ...Eu digo: sê uma Comigo, deixa que Minha Mão 
protetora te guie; deixa-Me sempre ser tua única Alegria, a Luz do Sol de 
tua alma, o Caminho luminoso de tua vida, a Iluminação de tuas 
decisões; Meus Olhos estão sobre ti, podes até dizer, estão fixos em ti;” 
(AVVD-24 de abril de 2000) 
 
“em nossos esponsais Eu te ofereci o tesouro de saber como Me possuir, 
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o tesouro do Conhecimento do Deus Trino, e de como O compreender;” 
(AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“conhecendo-Me, vossa alma e vossa mente são preenchidas com Minha 
Luz transcendente e Minha Glória; vossa alma é preenchida com Minha 
Divindade, Comigo Próprio; então, somente então, vosso coração se 
aplicará à disciplina e vossos ouvidos à instrução, adquirindo a Verdade 
e estimando-A ternamente; até mesmo vossa própria natureza será 
transformada, Meus bem-amados, à Minha deidade;” (AVVD-20 de janeiro de 

2001) 
 
“as explosões das chamas vindas de vosso coração inflamado de amor 
serão os primeiros sinais de vossa intimidade Comigo, os períodos 
prolongados de sede de Mim, incessantemente buscando por Mim, serão 
a aurora de vossa aproximação a uma união íntima que tanto desejo de 
cada alma, a fim de que elas possam vir saborear Minha Doçura e, com 
toda vossa alma, entrareis nas delícias do Céu e cantareis as melodias de 
Meus anjos, no Céu, em honra da Misericórdia que tive por vós;” (AVVD-20 

de janeiro de 2001) 
 
“então como Davi outrora gritou para Mim, inflamado por seu amor, vós 
também gritareis para Mim suas próprias palavras: “Deus, Vós sois o meu 
Deus, eu anseio por Vós; meu coração tem sede de Vós, meu corpo Vos 
deseja com ardor... sinto-me, por dentro, como terra seca, esgotada e 
sem água, sem Vós; sim eu Vos desejo contemplar; quando Vos recordo 
no meu leito, passo vigílias meditando em Vós; minha alma está ligada a 
Vós...3 embora eu seja jovem,4 Vós me destes mais compreensão que os 
idosos,5 pois eu observo Vossas divinas instruções; oh! como é delicioso 
ser Vosso amigo, meu doce Deus; Vossa Presença, tão intimamente 
enlaçada com Minha alma, me alegra e é mais doce que o mel; Vosso 
aroma perfuma todo o universo e inebria minha alma, enquanto revigora 
meu próprio ser;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
[3] Extratos do Salmo 63. [4] Renascimento pelo Espírito. [5] O erudito. 

 
“tem-Me sempre em teu coração e deixa-Me sempre ser como que um 
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cântico de louvor em teu coração;” (AVVD-02 de maio de 2001) 
 
“aquele que habita em Mim e que é por Mim alimentado, formado por 
Mim e revestido de Mim em gloriosa perfeição, será capaz de dizer: “eu 
sou um com Deus, pois agora vivo, enquanto ainda estou na Terra e no 
meio dos seres, uma Verdadeira Vida em Deus... eu sou como uma 
cidade fortificada, porque minhas muralhas foram reconstruídas pelo 
Próprio Espírito Santo; com o Espírito Santo dentro de minhas muralhas 
estou destinado à glória eterna; o Espírito Santo envolveu minha alma de 
beleza celeste, para ser capaz de entrar em vossa Glória, ó Cristo, e viver 
para sempre! meu passo não será meu, mas Dele! caminharei com 
Deus porque me afastei dos prazeres carnais, e agora meu espírito vive 
na bem-aventurança e é incorrupto, condizente com o Deus Trino e Sua 
Santa Presença”;” (AVVD-05 de maio de 2001) 
 
“o demônio não tem poder sobre ninguém que esteja bem enraizado em 
Mim;” (AVVD-21 de maio de 2001) 
 
“delicia-Me, filha, tendo--Me incessantemente em tua mente;” (AVVD-14 de 

agosto de 2001) 
 
“leva Minha Eucaristia em teu coração e perfuma-Me em retribuição!” 
(AVVD-10 de dezembro de 2001) 
 
“aquele que é chamado pela graça, torna-se um com o Deus Trino e não 
está mais só, porque Nós vivemos nele; Nós habitamos nele; tendo feito 
nele Nossa morada, Nós o possuímos e ele Nos possui;” (AVVD-10 de dezembro 

de 2001) 
 
“Minha mais doce Ode te será cantada , para elevar teu espírito, a fim de 
adorná-lo com uma túnica matrimonial; este é Nosso gracioso objetivo: 
que te dês, e à tua vontade, a Nós, e que Nós Nos demos a 
ti para tornar-te capaz de conhecer-Nos e amar-Nos como Nós Nos 
amamos; então, e só então, teu espírito girará ao redor das realidades 
celestes e virtudes angélicas...” [Espírito Santo] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
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140.  NÍVEIS PARA UMA UNIÃO COMPLETA COM DEUS 

“como te ensinei, teologia é a contemplação de Mim, vosso Deus, esse é 
o vosso fundamento espiritual; sobre esse fundamento, então, são 
construídos diferentes níveis;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“um nível contém o Conhecimento de Deus; esse Conhecimento de Deus 
é adquirido através da Sabedoria e não através dos livros; sem a Luz do 
Espírito Santo, Deus não poderá ser conhecido por vós, mas  
permanecerá escondido; sim, isso não é fruto do pensamento intelectual, 
mas uma divina infusão, dada pela graça à alma, que foi transfigurada 
para amar;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“em outro nível encontrais a pobreza de alma; essa alma é a portadora 
da Palavra porque, em sua pobreza, a alma Me possui e Meu Reino é 
dela; no nada dessa alma, somente Eu existo;1” (AVVD-01 de junho de 2002) 
[1] Morada. 

 
“então, nesse mesmo fundamento espiritual, há outros níveis;” (AVVD-01 de 

junho de 2002) 
 
“há um nível em que se realiza a união Divina entre a criatura e o Criador; 
cativada pela Perfeita e Divina Beleza da Divindade, a alma sucumbe 
voluntariamente no ardente abraço de Deus; por esta Divina conquista do 
Criador, pois é uma conquista e um triunfo, Eu invado inteiramente a 
alma e, com deleite, Eu mal revelo Minha Santa Face para não 
amendrontá-la: a alma, ao ver, mesmo que sob uma tênue luz, Minha 
Santa Face, percebe, em seu despertar, que não está muito longe dos 
confins da visão eterna e beatífica; atordoada e trêmula por ter visto 
Minha Glória e consciente da brilhante luz que repentinamente a envolve, 
ela une-se voluntariamente e entrelaça-se Comigo, tornando-se uma 
Comigo, seu Deus e Criador... na entrega total da alma, Eu, que sou o 
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Doador da Luz, o Doador da Vida, o Doador do Amor e o Doador de todos 
os Dons, a conduzo a todos estes enriquecimentos Divinos, enquanto Eu 
Me dirigirei à sua alma em poesia e religião; ...o que não farei por essa 
alma! a Sabedoria será diariamente sua companheira, sua coroa de 
alegria;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“está escrito: toda alma que teme o Senhor “será recebida como uma 
esposa virgem;”2 depois de ter-se abandonado alma e corpo a Mim, seu 
Criador, e sendo agora parte de Mim;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
[2] Eclo 15, 2. 

 
“Eu, então, como um Esposo que Se delicia em Sua esposa, 
providenciarei para que nada lhe falte; começarei, no próximo nível, 
abastecendo essa alma tão empobrecida e, ao mesmo tempo, Eu lhe darei 
um juramento para cumprir, depois de tê-la preparado de um modo 
sublime, o de seguir incondicionalmente o Esposo; acompanhando-Me 
aonde Eu for; então, como um esposo que ama sua esposa, expressarei 
Meu Divino Amor enfeitando Minha esposa com as joias mais delicadas, 
que não podem ser encontradas na Terra, mas que vêm das reservas do 
Céu;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“Eu, em Minha íntima união, a enfeitarei de Mim Próprio, revigorando 
assim sua alma com uma mútua fidelidade e entendimento entre nós; de 
repente, o mundo inteiro desaparecerá diante de seus olhos; ela 
encontrou sua liberdade... ela encontrou seu Deus... e neste voo para a 
liberdade ela declarará: “o mundo agora é um exílio, eu não estou nele e 
nem estou próximo dele; minha alma, Amante da humanidade, é tomada 
por um anseio incessante de Vosso domínio; agora, Bem-Amado de 
minha alma, estou pronta e meu coração está decidido a seguir-Vos 
incondicionalmente;” e Eu responderei: “caminha Comigo, e Eu te 
educarei em Minhas regras de retidão; Eu serei teu Educador e ninguém 
mais; sussurrarei em teu ouvido a história de todas as coisas invisíveis e 
inacessíveis que, no entanto, ainda se tornarão visíveis e acessíveis 
através do Divino ensinamento de teu Mestre; a Palavra da Vida te será 
oferecida, gratuitamente...” (AVVD-01 de junho de 2002) 
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“depois de ter sido educada com retidão, Eu elevarei tua alma ao próximo 
nível; o nível ao qual, antes de teu nascimento, foste chamada, esse nível 
em que o Espírito Santo te eleva com Sua graça para seres parte de Meu 
Plano Salvífico, e fazer de ti um apóstolo; Eu te mostrarei que esse nível 
é o caminho que percorri para Minha Paixão; uma vez que tu Me servirás, 
tu Me servirás com paixão; Eu te enviarei para patrulhar o mundo e 
proclamar a Verdade; Eu te pedirei para cristianizar esta geração 
descristianizada e destruir a torre de Babel, levando todos os apóstatas, 
que aí adoravam Baal, a arrepender-se; farás tudo isso com Minha Cruz 
numa das mãos e o rosário na outra...” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“hoje, Eu saio do mais alto céu para vos chamar a vos tornar um Comigo; 
dou-Me a vós para descobrirdes Minha grande za e Minha Divindade; é 
a união mística entre o Criador e Sua criatura; o Esposo, que é também 
vosso Rei, vos convida a desposá-Lo; assim como o esposo sai de seu 
pavilhão de ouro, brilhando como um sol com graciosidade, refulgindo 
em sua luz, Eu saio do céu para vos convidar ao Aposento de Ouro de 
Meu Coração, que é Meu Peito e Meu Amor;” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“tu, que jamais compreendeste as profundezas de Meu Divino Amor, nem 
que Meu Coração é teu leito nupcial, vem e aprende Minha linguagem... 
Eu convido tua alma delicada a gozar de Minha doçura; Meu desejo, e 
Eu acrescentaria Minha sede, é salvar-vos e elevar-vos para subirdes ao 
céu a qual pertenceis;” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“vem a Mim, ...ao Aposento de Ouro de Meu Peito e Eu concederei à tua 
alma a visão de Minha Santa Face;” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“no Abismo de Minha Misericórdia, posso lavar-te de toda mancha e 
purificar-te de todos os teus pecados, de modo a obteres Minha 
herança...” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“a fim de seres convenientemente adornada e perfumada, e digna de 
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entrares no Aposento Nupcial do Divino e desposá-Lo, Eu preciso 
transformar-te para que sejas como a estrela da manhã, como a lua cheia, 
como o arco-íris reluzindo contra as nuvens brilhantes; quando Meu 
Espírito Santo te revestir com a Veste esplêndida, tu serás como um ramo 
de mirra, como rosas na primavera; quando fores revestida do Próprio 
Cristo, teu vestido de casamento, serás revestida de gloriosa perfeição, 
pronta para subir ao santo altar1 para encontrares teu Esposo, onde a 
Divina Graça te levará a estar... Eu te concederei, então, Minha, a visão 
de Minha Divina Face; embora ainda estejas na Terra, estarás em Mim, 
e tendo recebido uma visão de Mim, teu coração subirá ao céu, na Divina 
Luz, nas asas do Divino Amor e da Religião, percebendo que Aquele que 
está diante de ti, em Sua inefável e gloriosa Beleza, não é outro senão 
teu Criador e Esposo; e tu, em tua admiração e teu arrebatamento, 
gritarás para Mim: “que Soberania! que impressionante Majestade é esta 
que meu coração experimenta? Mistério de toda a criação, ó Cavaleiro 
dos céus, Figura de Maravilha, inteiramente belo, à própria lua falta brilho 
diante de Vossa Glória, meu Senhor; e as estrelas parecem impuras diante 
de Vossa resplendente estatura; incomparável e inigualável, coberta de 
safiras, Vossa Glória não tem comparação; doce é a melodia de Vossa 
Voz; sob a Vossa Língua, mel e leite; no fundo de Vossos Olhos, dois 
deslumbrantes raios de luz; mas como sou considerada digna de entrar 
em Vosso Aposento Real, ó Soberania? Como sou digna de ser tão 
privilegiada, de ser tão abençoada, para estar em breve unida e uma com 
o Deus Todo-Poderoso? minha alma agora está saciada de delícias; eis-
Vos aqui, com Vosso dossel dourado que cobre Vosso Trono Real, 
convidando-me, a indigna, chamando-me para Vós em Vosso estilo 
senhorial, e eu, tremendo e exausta, totalmente vencida e ferida por Vosso 
Divino Olhar em mim, estou perdendo toda minha memória do mundo, 
diante desta visão maravilhosa que Vós, em Vosso Amor exuberante, me 
dais; em Vossa benevolência, traçastes para mim um caminho ardente, 
conduzindo meus pés a Vós; agora, com o mais fervoroso desejo de ser 
unida ao meu Bem-Amado, apaixonadamente eu voarei como uma 
pomba para o Vosso Abraço e dissolverei, desaparecendo em Vossa 
radiante Luz e tornando-me luz, eu própria;”” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[1] Poderia também ser compreendido como o aposento nupcial. 
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“então, teu Rei, transbordando de Amor, Se inclinará na direção de Sua 
esposa, e segurará delicadamente sua cabeça, repousando-a em Seu 
Peito, dizendo-te com uma Voz melodiosa, estas palavras: “agora, Eu te 
seguro firmemente”; enquanto um raio de deslumbrante luz sairá de 
Minha Boca e te cobrirá...” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
““dou-Me a ti para que Me possuas e Me descubras em teu coração...” 
[Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“descobre-Me em Minha transcendente Luz e brilharás em cada um de 
teus membros, como o rosto de Moisés brilhou, tendo-Me visto face a 
face; avança, e Eu brilharei em cada um de teus membros;”” [Pai] (AVVD-03 

de fevereiro de 2003) 
 
“ah! bendito é aquele que Me abraça, porque ele será como o fogo e o 
incenso no turíbulo, como um vaso de ouro batido incrustrado com todas 
as espécies de pedras preciosas no brilho de Minha Majestade; este é 
justamente o momento que Eu preparei para todos vós desde o início de 
vossa criação: o Aposento Nupcial onde Eu conduzo cada alma para 
participar de Meu Matrimônio Místico...” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“estando unida a Mim, serás preenchida com o espírito de entendimento 
e derramarás, nesta geração, palavras de sabedoria;” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro 

de 2003) 
 
“então, repousando ainda em Meu Abraço, na aurora, recorrerás de todo 
o teu coração Àquele que te criou; agradecerás Àquele que te perfumou 
com mirra; perto de Mim e em Meu Abraço, crescerás com retidão de 
intenção e conhecimento; meditarás em todos os Meus Mistérios 
escondidos e sobre a Virtude angélica do despojamento;” [Pai] (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 
 
“moldada agora pelo Meu Coração, obterás um ânimo novo; Minha 
vontade será conhecida por ti e saberás o que é bom, pois Eu serei teu 
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guia; Eu e tu seremos sócios;” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“criação, Eu te criei para encher teu coração com Minha doçura e Meu 
Divino Amor;” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu jamais privo qualquer coração da alegria de Mim Próprio, pois tendo-
Me contido em teu coração sem resistência de tua parte, as consolações 
espirituais tornam-se tão incrustadas em ti, que teu coração só se 
beneficiará ainda mais de Minha doçura, de Meu Amor e de Minha 
Deidade, conduzindo-te com laços de amor ao caminho filial, para 
governar Comigo, teu Rei; governar Comigo porá em ti a beleza de Minha 
Glória, enquanto os Anjos e toda a Corte celeste colocarão o manto de 
Minha Integridade ao teu redor, e te elevarão como um turíbulo cheio de 
incenso para perfumar a Terra;” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“ó bendita transfiguração! prisioneiros hoje, mas livres amanhã... em 
verdade Eu te digo, que tu também te unirás à procissão ao redor do altar 
junto com Meus Anjos e Santos, se estiveres aberta à Minha Vontade, 
permitindo, deste modo, seres conduzida ao Aposento Real do Rei com 
os Anjos e os Santos em teu séquito; esses Guardiães do Limiar de Meu 
Reino, então, à uma voz gritarão: “porta, levanta teu arco, levanta, porta 
gloriosa, deixa a esposa entrar! o Rei da Glória, o Governador das nações 
que reina para sempre, seu Bem-amado, aguarda Sua esposa;”” [Pai] (AVVD-

03 de fevereiro de 2003) 
 
“tendo transposto o Limiar do Rei, tu te encontrarás, de pé, na presença 
do Rei da Glória, a Fortaleza de tua vida, o mais belo; Lealdade e Nobreza 
são Sua insígnia; teu Esposo sentado em Seu Trono Real, com um Cetro 
de ouro brilhando em Sua Mão, vestido com todas Suas vestes de Glória, 
coberto com ouro e safiras, uma visão formidável, levantará Sua Face ao 
som de teu passo, e inflamado de majestade, dirá: “vem a Mim e recebe-
Me como Eu te receberei; Eu te embelezarei em Meu Abraço, com 
grandeza e esplendor; conhecimento íntimo de Mim Próprio e honra de 
teu Deus serão revestidos em ti, adornando tua alma e aperfeiçoando-a; 
agora, tomarás parte em nosso matrimônio espiritual, nesta Divina União, 
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na qual obterás inefáveis bênçãos que ultrapassam todas as bem-
aventuranças;” se te abrires à Minha Vontade, isso é o que acontecerá;” 
[Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“está escrito: “Feliz quem escolhes e aproximas, para habitar em teus 
átrios;”1 com efeito, pois aquele que é convidado não está mais só; 
aqueles que estavam sós estão agora em Mim e são benditos; eles 
renunciaram ao mundo, aos seus amigos e aos seus parentes, 
desapegando-se por causa de Minha Glória; (isso Me dá mais 
glória e Eu recebo mais honra, quando o desapego vem de pessoas que 
vivem no mundo, com tantas tentações envolvendo-as mas que, por sua 
livre vontade, voltam suas costas a todos esses males e 
livremente Me oferecem sua vontade);1” [Pai] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[1] Sl 65, 5. [1] Este trecho entre parênteses foi-me transmitido como alguém que deseja confiar algo 
a um amigo, como alguém que diz: “a propósito...” 

 
“- Eu protejo, em Minha Divina Luz, todos os que estão em Mim; -“ [Pai] 
(AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

141.  UNIÃO COM JESUS 

“Eu disse que Meu Pai e Eu e o Espírito Santo viremos e habitaremos 
com a alma que Me ama e guarda Meus Mandamentos; Minha Presença 
é plena nesses corações e, através da Luz que Nós derramamos neles, 
essas almas chegam ao Divino Conhecimento de Mim; este grande 
Conhecimento cheio de amor conduz seus pés ao Aposento Nupcial, onde 
Eu, seu Esposo, as espero para gozar de uma paz imperturbável; 
cada alma pode atingir as alturas de Meu Amor; cada alma é chamada 
para uma Divina união Comigo;” [Jesus] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“todo aquele que está unido a Mim será rodeado de várias virtudes;” (AVVD-

03 de fevereiro de 2003) 
 
“o Santo que transcende o Céu e a Terra pode ajudar-te a atingir tal 
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liberdade através de Sua Graça; livre dos sentimentos carnais e tentações, 
trazendo-lhes a morte, aniquilando esses maus odores, substituindo-os 
por fragrante luz; Eu te oferecerei, uma vez unida a Mim, a verdadeira 
liberdade da carne e cristalizarei teu espírito de um modo tão inefável que 
parecerás um diamante;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“Eu, que sou o Absoluto, infundirei em ti o desejo de adorar-Me, o desejo 
de estar permanentemente dentro da Vida, o desejo de ser revestida com 
perfumada luz, o desejo de que Eu continue soprando em ti Meu aroma, 
a fim de manter Minha Chama viva em ti;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“que cada um conheça esta verdade fundamental: “o Senhor Deus sabe 
quem são os Seus e assim lhes permite aproximar-se Dele;”” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 
 
“estes são os favorecidos para atingir a deificação, partilhando Meu leito 
matrimonial, numa divina união Comigo; estes são os destinados a 
tornar-se luz por terem dado sua vida por Mim e por Me terem permitido 
assimilá-los inteiramente em Mim; este Grande Esposo, cujo Amor é a 
causa de tua ferida e a razão de teu coração estar seduzido, te pede para 
suportares esta ferida de Amor com doçura, pois ela aumentará teu fervor 
em admoestar ainda mais agora teu coração a não cair nas tentações;” 
(AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“...tua veemente ousadia em possuir-Me e segurar-Me firmemente sem 
deixar-Me partir, a fim de que Eu sopre em Meu jardim e espalhe Meu 
doce perfume à sua volta, dão-Me motivo para aumentar tua ferida; é 
porque descobriste mel e leite sob Minha Língua? ou é o perfume de 
Minhas vestes? ou é talvez Meu domínio divino e poder, que une a 
criatura ao Criador? é talvez Minha pura Luz radiante que te atrai a Mim, 
desejando apoderar-se de Mim e possuir-Me?” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 

“Vosso Tudo é o vigor de minha paixão; não há outro caminho 
apropriado para descrever porquê. ... Em Vós, colho minha mirra, 
de Vós, sou alimentada, com mel e leite como bebida;” (AVVD-03 de 
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fevereiro de 2003) 
 
“Minhas recompensas são gloriosas para quem desposei; Eu Me digno a 
unir Meu Coração a quem verdadeiramente o deseje e cortesmente os 
convido à uma união Divina Comigo;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“e tu, que leste esta Ode até aqui, sê ávido em buscar-Me e desvendar 
Meu Santo Semblante, no Aposento Nupcial; desvenda Minha Santa Face 
e aprende a contemplar Minha Beleza e Minha atração; 
então, como que por encanto, tu também Me abraçarás enquanto, 
gradativamente, te esvairás na Minha Luz; Eu brilharei em todos os teus 
membros, e quem te vir será incapaz de distinguir uma luz da Outra...” 
(AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“busca-Me com grande consciência, tem sede do Amor, segue-Me, 
alcança-Me... por tua causa Eu retardarei Meu passo para te permitir 
encontrar-Me; não desejas Vida? Minha Presença em ti é Vida, portanto, 
entra na Vida; Eu sou a Porta que conduz à Vida Eterna;” (AVVD-03 de fevereiro 

de 2003) 
 
“o Paraíso é estar enlaçado Comigo, teu Deus, em nossos esponsais 
espirituais, tornando-te um com a Divindade; mergulhado em Mim terás 
apenas um desejo e será o de dedicar-te incessantemente à Minha 
Vontade, enquanto Eu Me darei incessantemente à Minha bem-amada; 
estas são Minhas doces Odes que cantei para todos vós, Minha doce 
Doutrina, Meu Diálogo que toda alma deve ouvir;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

142.  UNIDADE 

“por que todos Meus filhos estão dispersos? Eu desejo Unidade,5 quero 
que Meus filhos unam-se;” (AVVD-04 de abril de 1987) 
 
“a Unidade fortalecerá Minha Igreja; a Unidade Me glorificará;” (AVVD-29 de 

abril de 1987) 
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“para vos unirdes, todos vos deveis curvar, todos deveis estar dispostos a 
vos curvar sendo mais flexíveis;  

(Compreendi. Ele me deu uma visão clara e simples de três barras 
de ferro; elas eram verticais, próximas umas das outras. Ele disse: 
“Como podem suas cabeças1 juntar-se, a não ser que todas se 
curvem?” – Mais tarde, pela manhã, eu saí. Quanto mais eu 
pensava sobre essa visão, maior parecia-me a “montanha”. Eu 
estava sufocando...)” (AVVD-02 de junho de 1987) 
[1] Compreendi mais tarde que as cabeças são as autoridades, os líderes. 

 
“Eu quero unir Minha Igreja;” (AVVD-02 de junho de 1987) 
 
“todas são Minhas Igrejas, elas são Minhas, todas elas Me pertencem e 
a Mim somente, Eu sou a Igreja, Eu sou a Cabeça da Igreja;” (AVVD-10 de 

junho de 1987) 
 
“todas elas Me pertencem;1 Eu sou Um Deus e tenho Um Corpo, um 
Corpo que eles mutilaram; pedras de moinho danificaram Meu Corpo;” 
(AVVD-10 de junho de 1987) 
[1] A Igreja nunca se dividiu, mas as pessoas dividiram-Na e dividiram-se. 

 
“por que eles cruelmente Me desmembraram?” (AVVD-10 de junho de 1987) 
 
“Meu Corpo dói; ele foi despedaçado;” (AVVD-10 de junho de 1987) 
 
“unir Minha Igreja será a Glória de Meu Corpo;” (AVVD-10 de junho de 1987) 
 
“um dia, Meu Reino1 será na Terra como no Céu; Minha Igreja será unida 
e abençoada, pois todos os que são Meus devotos se compreenderão uns 
aos outros; exaltados pela Minha Mão, purificados pelo Meu Sangue, 
Minha Igreja será Una;” (AVVD-16 de outubro de 1987) 
[1] A Igreja. 

 
“dia virá, e esse dia está muito próximo, em que Minha Igreja falará uma 
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só língua; mas antes desse dia glorioso haverá tremendas revoltas, em 
parte por causa da vaidade do homem, do pecado e da falta de amor, e, 
em parte, porque Meu Corpo está dividido; deixa-Me dizer-te uma vez 
mais que Eu glorificarei e unirei Meu Corpo; ...o Amor unirá todos vós;” 
(AVVD-18 de outubro de 1987) 
 
“Eu jamais desejei Meu Corpo dividido; fostes vós que Me 
desmembrastes! vós deliberastes sobre Meu Corpo! Vós Me aleijastes;5” 
(AVVD-27 de outubro de 1987) 
[5] Houve um momento de silêncio e Jesus pareceu muito desapontado e triste. Senti-me culpada por 
ter trazido esse assunto. 

 
“ortodoxos! católicos! protestantes! todos vós Me pertenceis! sois todos 
Um a Meus Olhos! Eu não faço qualquer distinção...” (AVVD-27 de outubro de 

1987) 
 
“se tivessem seguido Meu mandamento de amarem-se uns aos outros 
tanto quanto Eu os amei e de humilharem-se, Meu Corpo, hoje, reinaria 
em harmonia; alguma vez eles se humilharam lavando os pés uns dos 
outros,3 não vos dei Eu esse exemplo para que pudésseis copiar o que 
fiz? curvai-vos, curvai-vos para que sejais capazes de vor unir;” (AVVD-30 de 

outubro de 1987) 
[3] Tive a impressão de que Jesus pretendia que esse gesto fosse feito de uma igreja para outra. 

 
“Minha Igreja será una, sob uma só Autoridade; não pedi a Pedro que 
alimentasse Meus cordeiros? não o escolhi para alimentar Minhas 
ovelhas, não pronunciei Eu Próprio essas palavras: “tu és Pedro e sobre 
esta pedra edificarei Minha Igreja:” por que essa arrogância entre as 
nações, essas fúteis conspirações entre as pessoas? escolhi Pedro, um 
homem conforme Meu Próprio Coração, a rocha, sobre quem edificaria 
Minha Igreja; por que, então, distorcem Minha Ordem?” (AVVD-08 de novembro 

de 1987) 
 
“falo daqueles que planejam e conspiram contra Minha fundação...” (AVVD-

08 de novembro de 1987) 
 
“unindo Minha Igreja, Me Glorificareis!” (AVVD-10 de novembro de 1987) 
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“...eles1 terão de se curvar para se unir...” (AVVD-18 de novembro de 1987) 
[1] As diferentes igrejas. 

 
“trarei as ovelhas de volta para Pedro; Eu as unirei e Pedro alimentará 
Meus cordeiros;” (AVVD-18 de novembro de 1987) 
 
“Eu trarei as ovelhas dispersas de volta a Pedro; Eu, o Senhor, garanto-
vos isso, a todos!” (AVVD-21 de novembro de 1987) 
 
“isso acontecerá depois de Meu Grande Sinal!” (AVVD-21 de novembro de 1987) 
 
“confiai em Mim e Eu vos unirei outra vez;“ (AVVD-08 de dezembro de 1987) 
 
“reuni-Vos, ...reforçai Minha Igreja;” (AVVD-12 de dezembro de 1987) 
 
“lembras-te da visão das três barras? verticais e rígidas?” (AVVD-12 de janeiro 

de 1988) 
 
“...para elas poderem unir-se, todas as três barras devem dobrar-se;” 
(AVVD-12 de janeiro de 1988) 
 
“lembrai-vos de Meus caminhos para vos poderdes unir; rejeitai vossas 
intenções egoístas;” (AVVD-12 de janeiro de 1988) 
 
“Eu, o Senhor, não quero quaisquer divisões em Minha Igreja;” (AVVD-19 de 

março de 1988) 
 
“vós vos unireis e sereis um só rebanho sob um Pastor;1 como todos 
sabeis, escolhi Pedro dando-lhe a autoridade; como todos sabeis, Eu lhe 
dei as chaves do Reino do Céu; pedi a Pedro para alimentar Meus 
cordeiros e ovelhas, e cuidar deles;2 essa autoridade foi dada por Mim; 
não desejei que vós alterásseis Minha vontade;” (AVVD-19 de março de 1988) 
 
“Glorificai-Me unindo a criação;” (AVVD-19 de março de 1988) 
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“segura Minha Mão, Pedro e Eu te guiarei; ouve Meu grito, reúne teus 
irmãos orientais, chama-os para encontrarem-Me sob Meu teto; reúne 
teus irmãos orientais em Minha Fundação; chama-os diante de Mim; 
como desejo essa Unidade! Pedro? Pedro, se Me ouvires, Eu reunirei 
todas as nações sob Meu teto; Eu as santificarei, renovando-as todas; 
derramarei dos Céus Meu orvalho de Retidão como chuva, e Meu Jardim 
se embelezará; encherei vossas reservas de Minhas Reservas; Pedro, 
escuta Minha Voz;” (AVVD-18 de abril de 1988) 
 
“Minha Casa foi dividida e hoje está em ruínas;” (AVVD-18 de abril de 1988) 
 
“...Meu plano é unir todas as nações, de Oriente a Ocidente, de Norte a 
Sul e reuni-las sob Minha Luz, sob Minhas asas; todas unidas em um 
rebanho sob Minha proteção por Um Pastor Vigilante;” (AVVD-18 de abril de 

1988) 
 
“prometi jamais abandonar-te e vir a ti em tempos de aflição;” (AVVD-18 de 

abril de 1988) 
 
“amo-vos todos e, pacientemente, aguardo vossos corações abrirem-se e 
compreenderem-Me;” (AVVD-18 de abril de 1988) 
 
“tudo será feito por Mim; Eu sou o Único e a única Santa Pura Ecclesia; 
reza por essa Unidade;” (AVVD-07 de maio de 1988) 
 
“Minha Igreja será unida por Meu Sagrado Coração e pelo Imaculado 
Coração de vossa Santa Mãe;” (AVVD-04 de junho de 1988) 
 
“Eu, o Senhor, preciso de AMOR, ADORAÇÃO e UNIDADE, todos 
reunidos ao redor de um só Tabernáculo; se eles buscassem Meus 
interesses, compreenderiam como Meu Sagrado Coração anseia e deseja 
essa unidade sob a liderança de Meu Pedro, o Pedro a quem Eu Próprio 
dei as chaves do reino dos céus;” (AVVD-16 de maio de 1989) 
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“que eles possam compreender que Eu, o Senhor, os chamo para a 
unidade; chamo todos os que estão sob Meu Nome para voltarem para a 
verdadeira unidade, sob o Pedro-de-Meus-Cordeiros; mais tarde chamarei 
também todas as outras nações para aceitarem Meu Nome como o 
Ungido; Eu falarei em seu coração;” (AVVD-16 de maio de 1989) 
 
“está próximo o Dia em que todas as gerações serão uma, sob um Pastor 
ao redor de um Santo Tabernáculo e Eu, o Senhor, serei Único para eles;” 
(AVVD-19 de junho de 1989) 
 
“o soluço de Meu pastor1 é ouvido em todo o Céu, pois os Cains 
quebraram seu cajado em muitos pedaços, a União, em fragmentos, para 
quebrar a irmandade entre eles,2” (AVVD-19 de junho de 1989) 
[1] Nosso Santo Papa João Paulo II. [2] Nesse momento senti Deus triste a ponto de morrer. 

 
“mas o Dia da Glória de Meu Corpo está próximo e que alegria será; será 
um dia maravilhoso; e as Chagas que recebi na casa de Meus melhores 
amigos será curada;” (AVVD-19 de junho de 1989) 
 
“Eu estou presente para conduzir vossos pés no Caminho da Paz, do 
Amor e da Unidade; imploro-vos, então, para pegardes a Chave de Meu 
Reino e A usardes; a chave de Meu Reino é o AMOR, o Amor, em toda 
Sua Glória; o Amor e a Humildade serão a outra chave para a UNIDADE; 
pegai essas chaves e usai-As, usai-As, Meus bem-amados, e sede um, 
sede Um Só Povo Santo;” (AVVD-09 de agosto de 1989) 
 
“Eu te mostrei a Verdade e tirei o véu de teus olhos para veres quem 
escolhi para sentar na Cátedra de Pedro e a quem, uma vez, Eu disse: 
“tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei Minha Igreja, e as portas do 
Inferno nunca prevalecerão contra ela; Eu te darei as chaves do Reino 
dos Céus, e o que ligares na Terra será ligado nos céus, e o que desligares 
na Terra será desligado nos céus;”1 Eu dei a esse homem esta Autoridade 
e, hoje, tentais destruí-lo e roubar seu cajado de pastor para governardes 
com o cetro da Falsidade e do Vício;” (AVVD-20 de setembro de 1989) 
[1] Mt 16, 18-19. 
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“...desenha três barras de ferro com uma cabeça na ponta; ... elas 
representam os católicos romanos, os ortodoxos e os protestantes; quero 
que eles se curvem e se unam, mas essas barras de ferro ainda estão 
muito rígidas e não podem curvar-se por si próprias; portanto terei de vir 
a elas com Meu Fogo e, com o poder de Minha Chama elas amolecerão, 
elas se curvarão e se moldarão numa única barra de ferro, e Minha Glória 
encherá toda a Terra;” (AVVD-26 de outubro de 1989) 
 
 
“...com Meu Fogo e o poder de Minha Chama, não somente amoleço 
essas barras de ferro, mas com Meu Sopro, Eu as derreterei e as 
transformarei numa barra sólida para todo o sempre; então todos vós 
alcançareis o mais pleno conhecimento de Minha Vontade e de Meu 
Entendimento; esse será Meu Dom para vós, uma Igreja celestial; Ela será 
radiante com Minha Glória, e vossos hinos serão cantados ao redor de 
um Só Tabernáculo...” (AVVD-02 de novembro de 1989) 
 
“em verdade vos digo que, em breve, haverá um Só Rebanho que será 
conduzido e guiado por um Único Pastor;” (AVVD-10 de janeiro de 1990) 
 
“e Eu vos digo que, em Unidade, sereis como vasos condutores levando 
Minha Luz, proclamando Meu Reino e ensinando a Verdade com total 
liberdade e sem impedimento de ninguém;” (AVVD-17 de janeiro de 1990) 
 
“ouvi-Me: para vos unirdes, todos tereis de vos dobrar; não deve haver 
competição entre vós, nem vaidade, e cada um deve ser modesto; Eu sou 
Divino e, divinos, desejo que sejais; deveis, Meus bem-amados, todos 
vos dobrar, uma vez que todos compartilhais Meu Espírito;” (AVVD-17 de 

janeiro de 1990) 
 
“...faço um especial apelo a todos aqueles que estão sob Meu Nome e 
que trabalham pela Unidade e pela Paz; peço-vos para virdes a Mim 
como crianças e, Me olhardes de frente respondendo-Me a estas 
perguntas: irmãos, fizestes tudo o que podíeis para preservar a unidade 
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de Meu Corpo? dizei-Me, irmãos, onde está a Paz que vos transmiti, o 
Dom que vos concedi? por que estais continuamente a vos diferenciar em 
Mim? estais sinceramente tentando estar unidos outra vez em vossa 
crença e prática?” (AVVD-10 de março de 1990) 
 
“esquecei os rancores que tendes uns contra os outros e vinde a Mim 
renovados, vinde a Mim puros;” (AVVD-10 de março de 1990) 
 
“sede como a árvore que lança graciosos brotos e produz frutos de 
santidade, cumpri Minha Lei unindo-vos e ajudando-vos uns aos outros. 
como ontem, levanto Meus Olhos ao Pai e rezo para Ele: “Pai Santo, 
guarda em teu nome, os que Me destes para que sejam um como Nós; 1 
a fim de que todos sejam um; 2 Pai, Justo, recorda-lhes Minha docilidade, 
Minha humildade, Minha sinceridade e Meu grande amor, 
para que possam por fim à Minha Agonia, essa Agonia que é a causa de 
tanto sangramento em Meu Corpo; que eles reconheçam seus erros e 
reconciliem-se para que, quando vierem receber-Me, bebendo-Me e 
comendo-Me, venham dignamente; Pai, chama os pastores e ensina-lhes 
a ser submissos e dóceis uns com os outros, modestos e humildes, 
que eles percebam Minha Expiação neste tempo de Quaresma e busquem 
a verdadeira Sabedoria em Mim; amém”;” (AVVD-10 de março de 1990) 
[1] Jo 17, 11. [2] Jo 17, 21 

 
“Minha Igreja será una e santa e Meu povo falará uma só língua; todas 
essas coisas, em breve, acontecerão;” (AVVD-19 de junho de 1990) 
 
“quando digo: “revive Minha Igreja”, “embeleza Minha Igreja”, ou “une 
Minha Igreja”, quero dizer que rezes, rezes, rezes sem cessar, reza com 
teu coração, ama-Me ardorosamente e com tuas expiações, que se 
juntarão às de Meus santos mártires, tu Me glorificarás;” (AVVD-20 de outubro 

de 1990) 
 
“aos homens, esta unidade parece impossível, mas a Mim tudo é 
possível;” (AVVD-20 de outubro de 1990) 
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“para unir-vos,4 a Justiça terá de intervir;” (AVVD-15 de novembro de 1990) 
[4] As Igrejas. 

 
“tirei-te do Egito para um povo que não é o teu, para unir Minha Igreja, 
mas ninguém ainda conhece todo o caminho para a unidade e ninguém 
ainda compreendeu o início de Meu Plano; eles não reconheceram os 
caminhos que preparo para trilharem; os teólogos e os filósofos não 
encontraram a chave da Unidade que a Sabedoria detém; falo, mas eles 
não absorvem o que digo; somente os Meus percebem o que digo, Eu os 
conheço e eles Me conhecem;” (AVVD-15 de novembro de 1990) 
 
“Eu unirei todos vós, no fim... e à serpente não mais será permitido 
vomitar seu veneno em teu alimento, geração; teu alimento será integral 
e puro; as tristezas e os lamentos terminarão; Eu vos amo e amo 
Meu povo, como um só povo, levará Meu Santo Nome5 numa mesma 
unidade;” (AVVD-25 de março de 1991) 
 
“...não deixarei Minha Igreja dividida por muito tempo;” (AVVD-25 de março de 

1991) 
 
“eles ainda não compreenderam que Eu necessito de seus corações para 
os unir; Eu necessito de seus corações para neles reconstruir Minha Igreja 
em Uma; a unidade se fará por meio do coração; olha, encarreguei-te de 
dar testemunho a um povo que não é o teu, mas muitos dos teus ainda 
não compreenderam porque a Sabedoria te enviou aos estrangeiros; teu 
povo acredita que cedeste aos estrangeiros, eles não perceberam que sou 
Eu, o Senhor, que uniu teu coração ao deles;” (AVVD-13 de abril de 1991) 
 
“permanecendo como és, ensino uma lição a ambos, de como deveríeis 
vos unir e de como a unidade deverá ser; unidade é não vos 
diferenciardes sob Meu Nome, unidade é partilhardes a Santa Comunhão 
e crer em Minha Presença na Santa Eucaristia;” (AVVD-13 de abril de 1991) 
 
“unidade, Minha filha, é dar-vos, uns aos outros, vossas riquezas;” (AVVD-

13 de abril de 1991) 
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“a vinda de Meu reino à Terra está ao alcance da mão e Minha Vontade 
será feita na Terra assim como no Céu;3 e, em vossos corações 
reconstruirei a unidade de Minha Igreja, não esperarei mais pela 
aprovação humana e Minha Esposa será, uma vez mais, vestida de Glória 
resplandecente;” (AVVD-02 de maio de 1991) 
[3] Jesus, ao dizer isso, olhava para o Céu. Ele o disse muito majestosamente.  

 
“o anátema da divisão será levantado, e a Mulher vestida com o esplendor 
do sol, a Quem envio antes de Mim para vos educar, vos encorajará;” 
(AVVD-02 de maio de 1991) 
 
“a fumaça que penetrou no coração de Meu Santuário, manchando o 
Cálice, o Tabernáculo e tudo o que é santo, será dissipada com um único 
Sopro Meu;” (AVVD-02 de maio de 1991) 
 
“as nações falarão uma só língua e todos Me adorarão ao redor de Um 
Só Tabernáculo, O do Cordeiro Imolado, O do Sacrifício Perpétuo, que 
Meus inimigos tentam abolir e substituir por sua abominação da 
desolação;” (AVVD-02 de maio de 1991) 
 
“deves proclamar que a Unidade somente será construída com amor e 
humildade;” (AVVD-05 de junho de 1992) 
 
“através de ti, como desejo vossa união; desde o início, Eu falei 
claramente; ... não leste que, mesmo uma pequena quantidade de 
fermento é suficiente para levedar toda a massa?” (AVVD-10 de agosto de 1992) 
 
“Nosso Plano é colocar todos vós unidos no amor...” (AVVD-08 de outubro de 

1992) 
 
“no fim, cada coração aprenderá a palavra “Reconciliação” e eles se 
aceitarão uns aos outros, no coração; a unidade será no coração;” (AVVD-

14 de outubro de 1992) 
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“hoje, há divisão em Minha Igreja, como nunca antes; assim como Caim 
e Abel, irmãos, mas diferentes um do outro; um sangue, mas diferentes; 
um era sincero e o outro, não; um era bem disposto, o outro tinha má 
vontade e desagradava-Me; um era fiel e devotado, o outro traiçoeiro e 
rebelde; assim também são os membros de Minha Igreja; tenho os dois 
tipos: um, devotado, o outro, rebelde; Minha Igreja está dividida;” (AVVD-

29 de novembro de 1992) 
 
“as ovelhas que Me pertencem reconhecem, de longe, Minha Voz; em 
breve, farei Meus discípulos brilharem;” (AVVD-29 de novembro de 1992) 
 
“e vós, que falais sobre a Unidade, pensais que as palavras vazias vos 
unirão? quem de vós está pronto a perder todos seus confortos e seguir-
Me? dizei-Me, quem de vós será o primeiro a pôr fim à Minha Agonia e 
aos Meus lamentos pela Unidade e pela Paz, antes que a Hora venha? 
essa Hora que faz tremer todos Meus Anjos; quem, dentre vós, é a alma 
que granulará pelas nações, as sementes de Amor e de Paz? ...Eu te 
envio, criação, mensageiro após mensageiro, para romper tua surdez, 
mas agora estou cansado de tua resistência e de tua apatia; estou muito 
cansado de tua frieza; estou cansado de tua arrogância e de tua 
inflexibilidade, quando se trata de reunir pela unidade; encheste e 
transbordaste o Cálice do Estupor;” (AVVD-18 de fevereiro de 1993) 
 

“naturalmente, Minha Igreja está em ruína por causa de vossa divisão; 
não colocais em prática Meus conselhos nem realizais Meus desejos... 
mostrarei como que, secretamente, fazíeis planos para destruir Minha 
Lei;1” (AVVD-18 de fevereiro de 1993) 
[1] Muito solenemente, Jesus disse o que se segue. 

 
“...não é apenas por meio de palavras que se fará a Unidade entre irmãos, 
mas pela ação do Espírito Santo;” (AVVD-30 de setembro de 1993) 
 
“Meu mais sincero desejo é que Oeste e Leste se encontrem; necessito 
que esses dois pilares1 de Minha Igreja juntem-se e consolidem Minha 
Igreja; Minha Igreja não pode permanecer firme com um único pilar;” 
(AVVD-05 de outubro de 1994) 
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[1] O Oriente e o Ocidente. 

 
“por qualquer passo em direção à unidade todo o Céu rejubila; qualquer 
oração oferecida pela restauração de Meu Corpo diminui a ira de Meu 
Pai; por qualquer reunião em Meu Nome, pela unidade, Minhas bênçãos 
são derramadas naqueles que dela participam;” (AVVD-05 de outubro de 1994) 
 
“não ouviste que Leste e Oeste serão um só Reino?” (AVVD-24 de outubro de 

1994) 
 
“Eu lhes direi: vou pegar o bastão no qual gravei o nome de Paulo junto 
com o daqueles que lhe são leais e colocarei o bastão de Pedro e daqueles 
que são lhe leais, como um só; Eu os unirei com Meu Novo Nome; esta 
será a ponte entre o Ocidente e o Oriente; Meu Santo Nome unirá a ponte, 
para que permuteis vossos bens através dessa ponte; eles não mais 
praticarão sozinhos, mas juntos; e Eu reinarei sobre todos eles;” (AVVD-24 

de outubro de 1994) 
 
“por tua causa levarei teu irmão do Leste a honrar Meu Nome;” (AVVD-07 

de dezembro de 1994) 
 
“um rebento de esperança brotará de Minha Casa do Leste;” (AVVD-07 de 

dezembro de 1994) 
 
“Minha coroa de Glória será a Mim oferecida pelo Leste;” (AVVD-07 de dezembro 

de 1994) 
 
“ressuscitarei Minha descendência da Casa do Leste para levar adiante a 
unidade e, no fim, todas as nações se reunirão sob Um Nome...” (AVVD-07 

de dezembro de 1994) 
 
“Eu ardo com um desejo... de ver Minha Igreja unida e una...” (AVVD-15 de 

junho de 1995) 
 
“imploro àqueles que se reúnem para conduzir Minha Igreja a ser una, 
que gravem em suas mentes estas palavras: humildade e amor;” (AVVD-15 

de junho de 1995) 
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“humildade e amor são as chaves para a unidade;” (AVVD-15 de junho de 1995) 
 
“não é sua troca de louvores uns para com os outros que conduzirá Minha 
Igreja a ser una; todas essas coisas preocupam-Me... inclinai-vos para 
que possais ver Minha Vontade; baixai vossa voz para que ouçais a 
Salvação vos falar das alturas da Glória; é na vossa conversão que vosso 
coração Me ouvirá e levará Minha Igreja a ser una, unificando Meu 
Corpo;” (AVVD-15 de junho de 1995) 
 
“reza para que a Casa do Oeste e a do Leste se unam, como duas mãos 
que se unem oração;” (AVVD-15 de junho de 1995) 
 
“deixa que essas duas Mãos, que pertencem ao mesmo corpo, trabalhem 
juntas e compartilhem mutuamente de sua capacidade e de seus 
recursos...” (AVVD-15 de junho de 1995) 
 
“que essas duas Mãos, juntas, Me elevem...” (AVVD-15 de junho de 1995) 
 
“estais angustiados quando se trata de aproximar aIgreja Oriental da Igreja 
Ocidental e realizar a unidade!” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
 

“no fim, Minha Igreja Se unirá e será Una, e Minha Oração ao Pai será 
cumprida;” (AVVD-19 de junho de 1995) 
 
“reuni-vos e rezai para que Ecclesia seja una; rezai com convicção e Deus 
vos ouvirá; não há ninguém que tenha rezado, se sacrificado e jejuado 
por causa do Reino de Deus que não tenha sido ouvido...” (AVVD-19 de junho 

de 1995) 
 
“Meu Espírito, hoje mais que nunca, clama pela reconciliação entre Meus 
pastores;” (AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“unir Minha Casa não é uma tarefa fácil, muito menos revivê-La;” (AVVD-

20 de janeiro de 2001) 
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“não te desanimes com aqueles que não compreendem Meu Plano em ti; 
Eu tirei a visão daqueles que afirmam: nós vemos! E dei visão aos que 
não podiam ver; sê um modelo de unidade para o resto do mundo 
e suscita, através de teus sacrifícios, reconciliação entre os teus irmãos;” 
(AVVD-20 de janeiro de 2001) 
 
“cada passo que dás em Meu Nome, Eu abençoo; cada som pronunciado 
por tua boca, a Meu respeito, Eu abençoo; olha, tem mais confiança, Eu 
coloquei Minhas Palavras em tua boca, portanto, tem mais ânimo;” (AVVD-

14 de agosto de 2001) 
 
“toda casa é paga por alguém; Eu comprei Minha Casa com Meu Próprio 
Sangue; por que ninguém prestou atenção à Minha súplica, quando rezei 
ao Pai, para que todos fôsseis um? hoje, se tivésseis respondido ao Meu 
Apelo, mostrando obediência, estaríeis compartilhando um Cálice ao 
redor de um só altar;” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 
 
“se as igrejas são capazes de ir além dos obstáculos negativos que as 
impedem de se unir, obstáculos que, conforme as Escrituras são contra 
a realização da unidade da fé, de amor e de culto entre eles, Eu serei fiel 
à Minha promessa de conceder um tempo de paz em todo o mundo; esta 
paz atrairá cada ser ao Meu Corpo Místico, realizando Minhas Palavras 
dadas a todos vós em Minha oração a Deus Pai, quando implorei: 3“a fim 
de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles 
estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste;”” (AVVD-10 

de dezembro de 2001) 
[3] Jo 17, 21. 

 
“esta súplica pronunciada pelos Meus Lábios divinos ainda ecoa do Céu 
a cada segundo; Minhas palavras entoadas significavam que toda a 
criação deve ser afetada por uma unidade espiritual e não por uma 
unidade resultado de um tratado assinado;” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 
 
“para cumprir Minhas Palavras, as igrejas devem buscar primeiro a 
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humildade e o amor, graças que podem ser obtidas através do Espírito 
Santo e através de um grande arrependimento;” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 

 

143.  VAIDADE 

“deixa-Me lembrar-te de tua miséria, pois ao fazê-lo, isso te impedirá de 
te tornares presunçosa por todas as graças que te dei; sê Meu puro 
altar...” (AVVD-26 de abril de 1987) 
 
“Eu te lembrarei sempre de tua miséria e das sombras de teu passado; 
Eu te lembrarei de como Me negaste e rejeitaste Meu grande Amor 
quando Me aproximei de ti, e de como te encontrei morta, deitada entre 
os mortos e na escuridão, e de como por Misericórdia e Amor, Eu te revivi, 
elevando-te ao Meu peito;” (AVVD-01 de maio de 1987) 
 
“lembra-te de que todas as graças que te dou são pelos Meus próprios 
interesses; nada retém para ti;” (AVVD-01 de maio de 1987) 
 
“permite-Me deixar Meu véu sobre ti, mantendo-te, portanto, afastada do 
mal e de te tornares presunçosa por todas essas graças que derramei em 
ti;” (AVVD-04 de agosto de 1988) 
 
“velei teus olhos para manter-te longe do mal, Eu não queria que te 
tornasses convencida pelas graças que te concedo;” (AVVD-07 de setembro de 

1988) 
 
“...e não sejais vítimas da beleza mundana, pois o culto desse tipo de 
beleza é a causa de tanto mal;” (AVVD-30 de maio de 1995) 
 
“portanto evita qualquer tendência à auto-estima...” (AVVD-31 de janeiro de 

1996) 
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144.  VASSULA 

“em  menos de dois meses estarás ouvindo-Me distintamente,2 Eu te darei 
o apoio que desejas;” (AVVD-22 de outubro de 1986) 
[2]  Predição que se tornou realidade. Após seis semanas, comecei a ouvir mais claramente Sua voz. 

 
“progredirás enormemente em menos de dois meses, pois essa é Minha 
vontade;” (AVVD-22 de outubro de 1986) 
 
“Eu te ajudarei a Me revelares;” (AVVD-23 de outubro de 1986) 
 
“plena, sereis muitos;2” (AVVD-15 de dezembro de 1986) 
[2]  Isso significa que, uma vez cheia do Espírito Santo, meu testemunho conduzirá muitos a Deus, nós 
nos multiplicaremos. 

 
“não deixes que os homens te influenciem ao apresentar suas teorias; 
cada vez que te dizem para deixares de escrever, lembra-te de como eras 
ignorante e vivias nas trevas;” [Maria] (AVVD-21 de janeiro de 1987) 
 
“...um dia compreenderás perfeitamente como trabalho;” (AVVD-21 de janeiro 

de 1987) 
 
“Eu te concedi esse carisma de Me encontrares desse modo e ensinar-
te;” (AVVD-23 de janeiro de 1987) 
 
“lembro-te de que não te favoreço em relação aos outros;” (AVVD-23 de janeiro 

de 1987) 
 
“não penses por um momento sequer que Eu te dei esse carisma porque 
te amo mais que os outros Meus filhos; Eu te concedi essa graça para 
alimentar-te e os outros que estão em desesperadora necessidade;” (AVVD-

23 de janeiro de 1987) 
 
“Eu te escolhi para seres Minha mensageira, revelando Minha Mensagem 
a toda a humanidade;” (AVVD-23 de janeiro de 1987) 
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“Eu te escolhi porque és fraca e de longe a mais miserável de todos os 
seres humanos que conheço; a miséria Me atrai porque posso consolar-
te; és fraca e limitada, incapaz de dominar qualquer idioma;” (AVVD-30 de 

janeiro de 1987) 
 
“Eu te escolhi para manifestar Meu amor através de ti, uma flor frágil que 
encontrei no meio do deserto e que peguei e transplantei em Meu jardim 
de delícias, incapaz de crescer por si só; uma flor que encontrei no meio 
do deserto, deixando-a crescer sob Minha luz;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“não escolhi alguém com autoridade, pois Minha Autoridade é suficiente 
em Si mesma;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“Eu Me manifestarei através de ti;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“escuta-Me, vim a ti para dar Minha Mensagem de Paz e Amor, escolhi 
uma simples criança, inadequada para Meu objetivo, fraca e pequena, 
sem prestígio, um nada, para manifestar através de ti Meu amor 
apaixonado e ensinar àqueles que ainda não compreendem as riquezas 
de Meu Coração;” (AVVD-30 de janeiro de 1987) 
 
“Eu te escolhi principalmente porque quis, mas também por seres tão 
incapaz;” (AVVD-09 de fevereiro de 1987) 
 
“através de tua fragilidade manifestarei Meu apelo de Paz e Amor;” (AVVD-

09 de fevereiro de 1987) 
 
“Eu sou autossuficiente e capaz de ajudar Meus filhos sem tua ajuda, 
mas como Esposo, quero compartilhar tudo;” (AVVD-13 de fevereiro de 1987) 
 
“em verdade Eu te digo, que te escolhi sabendo que és um nada fraca, 
miserável e pecadora, mas apesar de todas tuas faltas Eu te amo;” (AVVD-

15 de fevereiro de 1987) 
 
“...Eu te revivi da morte para que Minha Palavra seja escrita; formei-te 
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para que sejas Minha mensageira; uma vez que és Minha mensageira, 
tens de ser formada; deves aprender como Eu sinto, como trabalho e 
como Meu amor inflama os corações; de que outra forma serias capaz de 
falar a Meus filhos bem-amados?” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
 
“cresce, pois tua missão é transmitir todas as mensagens dadas por Mim 
e Meu Pai;” (AVVD-16 de fevereiro de 1987) 
 
“embora Eu permita que Me chames a qualquer momento deste modo e 
assim fiquemos juntos, também permito as portas do mal ficarem abertas; 
tua formação não será tarefa fácil, pois terás o demônio lutando contra ti, 
desencorajando-te e dando-te a palavra errada;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“escolhi alguém com uma incapacidade de dominar qualquer idioma, 
alguém que dependerá de Minhas palavras dadas; ensinei-te a ouvir-Me, 
estou treinando teu ouvido;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
 
“Eu te escolhi para mostrar ao mundo que não preciso nem de autoridade 
nem de santidade; escolhi uma simples criança, fraca e pecadora, sem 
autoridade e sem conhecimento de pessoas influentes, para  manifestar, 
com Minha Graça, através deste frágil instrumento, Minha Paz e Meu 
Amor por todos vós;” (AVVD-19 de fevereiro de 1987) 
 
“não te canses de escrever;” (AVVD-05 de março de 1987) 
 
“...quero lembrar-te outra vez de que não te privilegio em relação aos 
Meus outros filhos; não tens méritos e tua dignidade é ainda menor a 
Meus olhos, mas mesmo assim Eu te amo; dei-te essa Graça, pois essa 
é Minha Vontade; sê Minha mensageira e, através de ti, Eu Me 
manifestarei;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“não penses por um minuto sequer que te amo menos porque aponto 
tuas fraquezas; Eu sou teu Santo Pai que te conhece e, se Eu não mostrar 
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teus erros, quem o fará? És Minha frágil flor que cultivo, permitindo- 
-te sorver Minha Força para que possas crescer...” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“quero lembrar-te de que as Revelações que sopro em ti não são apenas 
para teu próprio benefício, elas são para outros também, que estão em 
desesperadora necessidade de Meu Pão;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“tu, ...eras uma, dentre aquelas multidões que Me feriram, que nunca 
responderam ao Meu Amor, angustiando-Me;” (AVVD-08 de março de 1987) 
 
“dei-te esse carisma para aprenderes diretamente de Meus lábios;” (AVVD-

08 de março de 1987) 
 
“...não procures saber porque te elevo a Mim;1” (AVVD-17 de março de 1987) 
[1] Deus lembra-me para aceitar o que está acontecendo comigo. 

 
“...não deves jamais acreditar que Eu te substituirei;” (AVVD-21 de março de 

1987) 
 
“não há palavras para expressar como és fraca, ignorante e miserável; és 
Minha bem-amada a quem santifiquei;” (AVVD-30 de março de 1987) 
 
“quero que Minhas sementes sejam espalhadas na Europa; sê Minha 
semeadora...; vive entre as pessoas que Me ofendem...; deixa que teus 
olhos vejam tudo e observem no que Minha criação se transformou; deixa 
teu coração sentir quão pouco significo para eles; deixa que teus ouvidos 
ouçam o quanto eles Me profanam e ofendem;” (AVVD-23 de abril de 1987) 
 
“dou-te Força suficiente para terminar Minhas Obras;” (AVVD-10 de maio de 

1987) 
 
“...Eu te conduzi como um pai conduziria pela mão seu filhinho à escola;” 
(AVVD-10 de maio de 1987) 
 
“pequena, assim como te iluminei, também iluminarei aqueles que se 
voltarem para Mim;” (AVVD-15 de maio de 1987) 
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“não te escolhi por teus méritos; Eu já disse anteriormente que teus 
merecimentos são nulos, e que aquilo que sai da boca do Senhor é 
apenas Verdade;” (AVVD-18 de maio de 1987) 
 
“lembra-te de que não te favoreço mais do que aos outros Meus filhos;” 
(AVVD-18 de maio de 1987) 
 
“...Eu dou até mesmo aos mais miseráveis; que teus amigos vejam como 
Meu Coração é um abismo de Misericórdia e Perdão; que eles vejam 
como Eu ressuscito até mesmo os mortos; que eles vejam como Eu amo 
até mesmo aqueles que Me negaram;” (AVVD-18 de maio de 1987) 
 
“foste ensinada a escrever por Minha graça; essa graça foi-te concedida 
para que Me fosse possível fazer uso de ti; Eu te concedi muitas graças 
para que possas glorificar-Me; Eu te uni a Mim; tomei-te como Minha 
esposa; Eu e tu somos um agora; não vês isso mais claramente, filha? 
amo-vos todos e aproximei-Me de ti pelos Meus próprios interesses;” 
(AVVD-23 de maio de 1987) 
 
“vem, então a Mim, não tenhas vontade própria; queres ver-Me?” (AVVD-23 

de maio de 1987) 
 
“apesar de tuas dúvidas, Eu te revelarei os segredos de Meu Coração; 
jamais te canses de escrever;” (AVVD-28 de maio de 1987) 
 
“...este carisma não te é dado para os teus interesses, mas te é dado para 
que Minhas Palavras fiquem gravadas em ti;” (AVVD-10 de junho de 1987) 
 
“lembra-te de que não é somente Minha Mão que utiliza tua mão; abri 
teus ouvidos, mostrei-te como Me ver e Me sentir, portanto usa teus 
outros dons também;” (AVVD-15 de junho de 1987) 
 
“Eu te lançarei de Meus braços neste exílio em que se tornou Minha 
Criação!” (AVVD-21 de junho de 1987) 
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“Meu Coração despedaça-se e dilacera-se ao ver-te no meio de tudo o 
que é mal; ...compreende que sacrifico-te para estares no meio de tantos 
ateus; sofro por ter-te no exílio; ...muitos tentarão ferir-te, Eu poderia 
suportar agora teus sofrimentos,2 mas não suportaria, não, Eu não 
suportaria que te ferissem;” (AVVD-21 de junho de 1987) 
[2] Estar dividida: Minha alma em Seu Coração e meu corpo no mundo. 

 
“sirvo-Me de ti; és Minha rede; sim, lanço-te no mundo; deves oferecer-
Me almas; para sua salvação, Eu as redimirei; isto não acontecerá sem 
que sofras; o demônio te odeia e não hesitará em queimar-te, mas ele 
não colocará a mão em ti; Eu não lho permitirei;” (AVVD-21 de junho de 1987) 
 
“unir Minha Igreja é Obra Minha; serás apenas Minha mensageira, 
compreendes a diferença?1 mesmo quando Eu digo: “revive Minha 
Igreja”, ...nunca é diretamente para ti; tu aprenderás...” (AVVD-03 de julho de 

1987) 
[1] Custaram-me anos... (29 de agosto de 1998, enquanto reescrevia). 

 
“Eu te darei visões e tu as escreverás...” (AVVD-10 de julho de 1987) 
 
“...foi em agosto que comecei a te ensinar; ...é uma espécie de aniversário 
entre nós; alegra-te! bem-amada, é nossa festa;” (AVVD-10 de agosto de 1987) 
 
“Eu te dei gratuitamente, portanto dá também gratuitamente;” (AVVD-20 de 

agosto de 1987) 
 
“...derramei sobre ti discernimentos e conhecimentos; foste instruída por 
Mim; Eu te dei Meu Pão de Minhas reservas; Eu te dei o fruto de Meu 
jardim, derramei sobre ti Minhas Obras para iluminar este mundo, 
revelando Minha Face; vem, não te esqueças porque te escolhi; contenta-
te com o que te dou, filha; Eu te dei abundantemente da árvore da Vida 
para alimentares outros também;” (AVVD-28 de agosto de 1987) 
 
“Eu Me permitirei fazer uso de ti escrevendo Meus desejos;” (AVVD-28 de 

agosto de 1987) 
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“escolhi Vassula como um ser incapaz e miserável, inútil e sem 
eloquência; ... sem qualquer conhecimento básico de Minha Igreja; uma 
tela vazia, onde Eu, o Senhor, tive liberdade de cobrir com Minhas Obras 
apenas, para que fique claro que tudo o que está escrito vem de Minha 
Boca; todas as ações serão feitas por Mim, através dela; falarei através 
dela, agirei através dela; Eu a formei, derramando sobre ela todas as 
Minhas Obras, a fim de torná-la capaz de ser Minha mensageira para esta 
Revelação, que será conhecida;” (AVVD-10 de novembro de 1987) 
 
“visões Eu te darei, enriqueço tua visão para discernires os corações dos 
homens e seres capaz de lê-los; Minha bem-amada, ofereço-te esta graça, 
mas lembra-te de que tu a usarás somente pelos Meus interesses e Minha 
glória, nada retendo para ti;” (AVVD-21 de novembro de 1987) 
 
“Eu te escolhi para mostrar ao mundo como sou Misericordioso; 
encontrando-te onde a maioria de Meus filhos ainda está, se Eu não 
tivesse vindo buscar-te, estarias ainda hoje onde o resto se encontra;” 
(AVVD-01 de dezembro de 1987) 
 
 
“conduzo-te de um modo inortodoxo, mas sou Deus e escolherei qualquer 
modo; as horas estão voando, o tempo está próximo; Eu te conduzirei 
como desejo...” (AVVD-07 de dezembro de 1987) 
 
“designei-te Minha mensageira não apenas para uma parte de Minha 
criação, mas para toda ela;” (AVVD-01 de janeiro de 1988) 
 
“posso trabalhar sem ti, ...mas delicio-Me em partilhar Minhas Obras 
contigo...” (AVVD-01 de janeiro de 1988) 
 
“Eu sou Deus e Me Basto;” (AVVD-01 de janeiro de 1988) 
 
“podes vir a Mim quando quiseres;” (AVVD-04 de fevereiro de 1988) 
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“...essas graças foram-te concedidas pelos Meus interesses e para Minha 
Glória;” (AVVD-13 de março de 1988) 
 
“nomeei-te mensageira e mensageira morrerás; desejo que vivas 
exclusivamente para Mim;” (AVVD-16 de março de 1988) 
 
“hoje, tu és Minha secretária e amanhã, Minha mensageira;2” (AVVD-16 de 

março de 1988) 
[2] Oito meses depois, Deus lançou-me no mundo para ser Sua testemunha, exatamente três anos 
após o início de tudo. 

 
“vem, Vassula; deixa que esta Santa Palavra seja teu Símbolo: FÉ, Fé-de-
criança;” (AVVD-16 de março de 1988) 
 
“Eu prepararei sempre teu caminho em todas essas reuniões; permite a 
Meu Espírito respirar em ti; Eu te ensinarei a estares disposta, Eu te 
ensinarei a não te elevares, Eu te ensinarei a permaneceres pequena;” 
(AVVD-março de 1989) 
 
“...mesmo após tua morte, será lida por muitos; Ela alcançará cada canto 
desta Terra para aumentar o amor, a fé e a esperança;” (AVVD-28 de abril de 

1989) 
 
“filha, ao invés de uma árvore estéril, fiz-te florescer e frutificar; ao invés 
de uma pagã hostil, uma adoradora fervorosa; ao invés de apatia, dei-te 
zelo por Mim, teu Deus;” (AVVD-29 de junho de 1989) 
 
“por tua disciplina, eles te considerarão severa; eles te contradirão porque 
Meus caminhos não são os deles;3 no entanto, essas pessoas estarão 
apenas nadando contra a corrente;” (AVVD-07 de agosto de 1989) 
[3] Isso aconteceu em virtude de uma decisão inspirada por Deus, que foi recebida com horror. 

 
“ouve-Me, uma vez terminada a Colheita virás a Mim; Eu te aniquilarei 
completamente em Meu Corpo;” (AVVD-23 de agosto de 1989) 
 
“mesmo em tua impressionante fraqueza, Eu serei capaz de completar 



682 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

esta Revelação;” (AVVD-14 de setembro de 1989) 
 
“compreende, Minha filha, que, ao escolher-te em tua pobreza e 
fraqueza, Meu Santo Nome será muito mais glorificado;” (AVVD-14 de setembro 

de 1989) 
 
“Minha Vassula, és nada, nada de nada e, mesmo assim, posso fazer uso 
de ti; fazendo desaparecer o que “tu” és, Meu Espírito pode falar e agir 
em ti;” (AVVD-22 de outubro de 1989) 
 
“esta pequena fé que Me dás é como um ramo de flores oferecido 
diariamente por ti; Eu a recebo desse modo,1” (AVVD-23 de outubro de 1989) 
[1] Jesus Se refere ao momento em que, diariamente, venho a Ele e permito-Lhe fazer uso de minha 
mão. 

 
“Eu vim a ti com “os escritos” e Eu te ressuscitei através “dos escritos”; 
Eu te formei através “dos escritos”; Eu te instrui com Minha Sabedoria 
através “dos escritos”; Eu te transfigurei através “dos escritos”; converti 
muitos ateus através “dos escritos”; Eu te mostrei novamente o estado de 
Minha Igreja, através “dos escritos”; como pudeste acreditar que esse 
fervor que te dou é teu ou vem de ti? flor! Eu te escolhi, porque és 
miserável e porque estavas muito longe de Minha Igreja; Eu te escolhi, 
porque estavas morta, para mostrar ao mundo que, para realizar Meus 
desígnios, não preciso de poder algum vindo do homem nem de 
sua santidade;2 é como as Escrituras dizem: “mas o que é loucura no 
mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios; e, o que é fraqueza 
no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte; e, o que no 
mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a 
nada o que é e até o dia de hoje “Eu te louvo, ó Pai, porque ocultaste 
estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos;”1” 
(AVVD-09 de novembro de 1989) 
[2] Jesus disse tudo isso de um fôlego só. [1] Mt 11, 25. 

 
“o carisma que te dou permanecerá contigo até o dia em que vier buscar-
te;” (AVVD-27 de novembro de 1989) 
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“dei-te a graça de Me veres com os olhos de tua alma e de discernires 
Minha Voz; não permitas ao mundo monopolizar-te, agora que não mais 
lhe pertences; Minha Sabedoria aumentará tua aprendizagem; 
sê amável com os pobres como Eu sou amável contigo; defende sua 
causa;” (AVVD-07 de dezembro de 1989) 
 
“lembra-te, Vassula, de como te favoreci acima de muitos; esta Graça que 
te dou é um grande dom: seres aniquilada em Mim, teu Deus; pequeno 
broto Meu, não tens méritos, no entanto, Minha ansiedade em elevar-te 
a Mim e estares em Mim é tal, que não tomo conhecimento do que és, 
desconsidero até mesmo teus pecados e os perdoo; compreendes agora 
Meu ardente Amor? permanece pequena, não deixes nunca de Me 
chamar, não deixes nunca de ter sede de Mim; apoia-te em Mim quando 
estiveres cansada...” (AVVD-13 de dezembro de 1989) 
 
“Vassula, Minha pomba, não tenhas medo de falar, pois Eu te dotei com 
Meu Espírito;” (AVVD-18 de dezembro de 1989) 
 
“amo-te, e é pela fé e na fé que desejo educar-te e elevar-te; locuções 
sempre terás; para Me ouvires terás de recolher-te de modo a seres capaz 
de entrar em contemplação; e para lembrares de Minha Presença tiro tua 
capacidade de controlares tua mão; aceita essas coisas, pois elas vêm de 
Mim; é assim que Eu gosto, não notaste que tudo o que aprendeste veio 
de Mim? Eu te guiarei desse modo, até o fim; alegra-te, Minha aluna!” 
(AVVD-19 de dezembro de 1989) 
 
“gostaria de que te tornasses Minha Mensageira... dou até mesmo à 
menor de Minhas criaturas;” (AVVD-08 de janeiro de 1990) 
 
“lembra-te, Vassula, és barro e sou capaz de moldar-te em qualquer coisa 
que Eu queira; filha, permite-Me moldar-te, cada terça-feira e sexta-feira, 
numa cópia de Mim Mesmo, dando-te Minhas agonias de Minha Paixão; 
Meu Cálice tem gosto amargo mas tu O partilharás Comigo? dize-Me, 
filha, sofrerás Minha Paixão como Me agrada?” (AVVD-05 de março de 1990) 
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“Minha Graça está sobre ti, Eu te moldarei em um pequeno crucifixo; Meu 
Corpo está coberto com marcas impiedosas dadas a Mim por aqueles a 
quem mais amo; partilharás essas marcas de Meu Corpo?” (AVVD-05 de março 

de 1990) 
 
“continuarei a mostrar à humanidade Meu grande Amor e Misericórdia 
por meio de ti, para que eles possam finalmente acreditar que sou Eu...” 
(AVVD-24 de abril de 1990) 
 
“mostro Meu Amor Infinito através de ti a toda a humanidade, a fim de 
que cada homem possa ver e aprender que Eu sou um Deus de Amor, 
um Fogo devorador;” (AVVD-04 de julho de 1990) 
 
“não, não fiques calada, começa a trabalhar com teu Deus, Eu te eduquei 
e te formei para esta missão; como um jovem que casa com uma virgem, 
Eu te ofereci Meu Coração e pedi o teu; sou Eu, Jesus, que te formei e te 
desposei; como o esposo se alegra em sua esposa, também Eu Me alegro 
agora em tua pobreza e tua fraqueza; Eu te persegui como um amante 
persegue sua amada, fui em todas as direções buscando, por todos os 
meios, fazer-te Minha, e agora que és Minha, Eu te guardarei;” (AVVD-04 de 

julho de 1990) 
 
 
“aumentarei tuas visões para que possas testemunhar em Meu nome;” 
(AVVD-22 de outubro de 1990) 
 
“através de teu nada, revelei Minha Grandeza, através de tua miséria 
mostrei Minha Misericórdia, e através de tua fragilidade, Minha Força;” 
(AVVD-24 de outubro de 1990) 
 
“a cada vez que falares de Mim, Eu acenderei um fogo em ti, reza e pede, 
e Eu te darei mais do que pediste;” (AVVD-24 de outubro de 1990) 
 
“escolhi a fraqueza para mostrar ao mundo Meu Poder; tenho uma razão 
pela qual te escolhi em teu estado;” (AVVD-30 de outubro de 1990) 
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“digo-te: por causa de tua nulidade e por causa de tua pobreza, Minha 
criaturinha insignificante, estás desfazendo as matrizes de Satanás, estás 
desfazendo, ponto a ponto seus bordados; ele te chamou de verme 
quando soube que eras Minha escolhida; sim, sê como um verme e come 
e destroça seus desígnios; vês? posso fazer usar para Minhas Obras até 
mesmo os vermes... sim, come suas matrizes como um verme; permiti 
sentires seu ódio; ele te odeia porque o próprio Pai te ama por Me amares; 
isso o enfurece além da imaginação de qualquer um;” (AVVD-30 de outubro de 

1990) 
 
“Vassula de Meu Sagrado Coração,2 Meu Espírito Santo tem sido teu 
guia, por isso não prestes atenção às conclusões da teóloga; reza para 
que ela também receba o Espírito a fim de compreender que os 
julgamentos humanos e as doutrinas humanas fizeram um deserto 
devastador em Minha Igreja;” (AVVD-15 de novembro de 1990) 
 
“...providenciarei para que nenhum poder de baixo te impeça de 
proclamar Minha Mensagem;” (AVVD-22 de dezembro de 1990) 
 
“tirei-te da terra do Egito para Me responderes numa terra estrangeira e 
testemunhares a um povo que não é o teu; pois embora teu 
comportamento fosse espantoso e teus sentidos manchados, 
impossibilitando-te de ver a Luz, a Misericórdia1 e a Compaixão foram 
dominadas por tua assombrosa miséria, culpabilidade e pobreza e vieram 
em teu auxílio;” (AVVD-22 de dezembro de 1990) 
[1] Misericórdia e Compaixão referem-se ao Senhor. 

 
“derramei benção sobre bênção em ti, para levantar-te da morte e formar-
te, uma vez que te faltava Sabedoria; cortejei-te e, em Minha Ternura, Eu 
Mesmo te escolhi para seres testemunha para um povo que não é o teu, 
e do qual muitos estão longe de compreender porque a Sabedoria, entre 
eles, escolheu uma estrangeira; Eu, o Sagrado Coração, estou 
determinado a mostrar-lhes que te levei a eles, uma estrangeira, para 
compartilhar as Riquezas de Meu Sagrado Coração e compartilhar Suas 
delícias e tristezas; sim, vim ensinar estrangeiros também, sobre as 
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Riquezas de Meu Sagrado Coração;” (AVVD-25 de março de 1991) 
 
“compartilharás Meus sofrimentos e também Minhas alegrias; continuarei 
a ensinar-te para que possas dar testemunho não apenas de um Cristo 
crucificado, mas também de um Cristo ressuscitado e vitorioso;” (AVVD-13 

de abril de 1991) 
 
“permite-Me fazer uso de ti Vassula, para que através de ti, pela escrita e 
oralmente, Eu possa derramar Meu Coração sobre esta geração;” (AVVD-30 

de julho de 1991) 
 
“escolhi teu coração, Minha filha, para ser Minha Tábua, sobre a qual 
escreverei Minha Canção de Amor para todos os Meus filhos; fiz de ti um 
Hino do Amor;” (AVVD-18 de abril de 1992) 
 
“filha, assim como, de desobediente, te converteste e te reconciliaste, 
fazendo as pazes Comigo e, agora, desfrutas de Minha misericórdia, 
assim será com aqueles que ainda se rebelam contra Mim;” (AVVD-20 de 

julho de 1992) 
 
“Eu te escolhi por graça, para que acalmes Minha sede de Amor; nada 
disso tem a ver com teus méritos, uma vez que não os tens;” (AVVD-20 de 

julho de 1992) 
 
“Eu, o Senhor, te farei forte para que leves Minha Mensagem aos quatro 
cantos da Terra; noite e dia, Eu te vigio, sendo assim, não perturbes teu 
coraçãozinho;” (AVVD-21 de julho de 1992) 
 
“Vassula, Minha miserável esposa, Eu previ todas tuas falhas e tuas 
fraquezas bem antes de nasceres;” (AVVD-27 de julho de 1992) 
 
“sempre soube que aquela que Eu tinha em Minha Mente para expulsar 
a corrupção do mundo, para ser Minha Rede, iria se torcer e se contorcer 
em Minhas Mãos; sempre soube que o demônio colocaria engenhosas 
armadilhas para capturar aqueles a quem Meu Coração ama;” (AVVD-27 de 

julho de 1992) 
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“embora Meu Coração anseie por trazer-te para as alturas de Meu 
Santuário, Eu não poderia trazer-te prematuramente; tenho ainda mais a 
dizer; Minha bem-amada, passaremos juntos pelas alamedas e as 
esquinas das ruas, recolhendo os mortos; tu os atrairás para perto de Mim 
e Eu soprarei neles; e assim, pouco a pouco, acordarei os mortos para 
que cessem os soluços de teu Pastor...” (AVVD-18 de outubro de 1992) 
 
“Satanás pode fazer-se em pedaços se quiser, mas tu, para toda sua raiva, 
não serás silenciada ou destruída; tu terminarás tua corrida Comigo;” 
(AVVD-18 de outubro de 1992) 

 
“serás insignificante e desprezada, serás contestada e desacreditada de 
dentro de Minha Casa e a perseguição será teu pão quotidiano;” (AVVD-01 

de novembro de 1992) 
 

“estou contente por teres confiado esta revelação à Minha Mãe; digo-te, 
não poderias ter escolhido melhor; Minha Mãe será a defensora, ninguém 
será capaz de danificar estes escritos, Eu os abençoei;” (AVVD-01 de novembro 

de 1992) 
 
“filha, estás encarregada de Minha Mensagem, e tenho-te enviado ao 
mundo, de nação a nação, para clamar arrependimento e reduzir esta 
miséria;” (AVVD-13 de dezembro de 1992) 
 
“eles te podem molestar duramente, mas Eu não lhes permitirei dominar-
te; pelo contrário, tu serás como uma espada quando pronunciares 
Minhas Palavras;” (AVVD-22 de fevereiro de 1993) 
 
“e tu, filha, mantém-te sem mancha para que Minha Luz possa alcançar 
os confins da Terra; prega com exatidão tudo que Meu Espírito te dá; Eu 
te encorajarei...” (AVVD-23 de dezembro de 1993) 
 
“que tua voz seja ouvida com autoridade, uma vez que és enviada pela 
Própria Autoridade; sê Meu Eco;” (AVVD-07 de fevereiro de 1994) 
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“prometo fazer-te progredir espiritualmente e, desse modo, farei 
igualmente progredir muitas almas; continua a ser Minha tábua viva de 
escrever, a fim de que muitas almas em tua sociedade, nessa sociedade 
cheia de homens maus, possam ler os segredos de Meu Coração...” (AVVD-

28 de março de 1994) 
 
“Eu e tu, juntos, ligados com laços de amor, avançaremos para conquistar 
um povo sem religião;” (AVVD-07 de abril de 1994) 
 
“jamais abandones tua missão, que inclui escrever; dá-Me tempo de 
escrever, dá-Me tempo para derramar em Meu altar1 Minhas Bênçãos...” 
(AVVD-23 de julho de 1994) 
[1] Podemos ser o altar de Deus. 

 
“Minha Vassula, Eu sempre te darei oportunidade de anunciar Minhas 
Mensagens...” (AVVD-13 de outubro de 1994) 
 
“porei junto a ti um anjo, de modo que quando correres não te cansarás, 
quando caminhares não te fatigarás, pois ele te carregará em suas asas, 
e Eu, de Minha parte, renovarei tua força;” (AVVD-07 de dezembro de 1994) 
 
“Eu Próprio te escolhi para seres Minha porta-voz em muitas nações, e 
ensinei-te as Sagradas Escrituras,6 pingando em tua boca Meu 
Conhecimento como mel que escorre do favo; Meu Conhecimento é doce, 
mas também é amargo;7 doce, porque anuncio Meu glorioso triunfo com 
Meu povo, e amargo por causa desta dolorosa apostasia de Minha Igreja, 
a qual precede Minha vitória...” (AVVD-06 de março de 1995) 
[6] A Santa Bíblia. [7] Alusão a Ap 10, 8-11. 

 
“pó e cinzas, dei-te um coração de carne agora, e infundi em ti um espírito 
vivo; embora tua mente tenha mergulhado num profundo esquecimento, 
Minha Misericórdia veio em teu auxílio e te resgatou, curando-te; Eu 
disse: serei seu Esposo, seu Educador e seu Protetor, e ela será Minha 
noiva, Minha aluna e Minha filha, e Eu a conduzirei por uma estrada 
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maravilhosa; seus pés pisarão em safiras; serei sua estrela quando 
atravessar vales tenebrosos, e seu bastão e cajado quando for perseguida 
e caçada; embora cruze desertos e vales, ela nunca terá sede ou fome, 
Eu serei seu Cálice e Meu Corpo será seu alimento; Eu serei o tema de 
seus louvores e de seu cântico em Minhas assembleias;” (AVVD-31 de março 

de 1995) 
 
“faze-Nos conhecidos pelo modo como viemos a ti...” (AVVD-12 de abril de 

1995) 
 
“fui Eu que te retirei do berço e Quem, como uma mãe carinhosa 
carregando seu filho no colo, te carreguei e te alimentei, para que tua 
educação fosse apenas em Minhas Cortes... Minha Vontade foi teu pão 
quotidiano e, da mesma forma, continuarei a alimentar-te;” (AVVD-15 de abril 

de 1996) 
 
“Eu te confiei uma obra além de tuas possibilidades, para que, por meio 
do Poder de Meu Espírito Santo, fosses formada; e tu cresceste em Meu 
Espírito; foste formada Nele para te moveres Nele e cresceres forte; vê 
que favores te concedi? se és destemida em teus discursos, esse destemor 
vem de Meu Espírito;” (AVVD-27 de setembro de 1996) 
 
“com efeito, tu te tornaste uma ameaça e a primeira preocupação do 
demônio, porque não apenas és portadora de Minha Palavra, que é santa 
e te santifica, mas também tu os aterroriza pelo poder de Meu Espírito 
Santo que vive em ti, pois Meu Espírito Santo dá ao mundo a absoluta 
convicção de que vens de Mim, o Cristo;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“formei-te forte, para seres capaz de enfrentar este poderoso inimigo;” 
(AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“Meu Espírito será tua força, para que carregues as cruzes com coragem, 
até ao fim;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“continuarei a fazer uso de ti contra todos os poderes malignos, através 
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de Meu Espírito de Fortaleza e mesmo quando de tempo em tempo nesta 
batalha estiveres para ser encharcada de sangue pelos seus ataques 
perversos, Minha Mãe e Eu te sustentaremos;” (AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“...caminharei à tua frente, a fim de que com Meu Cetro Eu te possa 
indicar os traidores de Minha Igreja que necessitam de tuas orações;” 
(AVVD-22 de outubro de 1996) 
 
“com Minha Cruz em uma das mãos e o terço na outra despedaçarás as 
heresias e construirás a Verdade e a Fidelidade em seu lugar;” (AVVD-22 de 

outubro de 1996) 
 
“ninguém pode dizer que tudo o que foi conseguido até hoje veio de ti;” 
(AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“Eu escolho uma ignorante para que tudo que ela empreenda seja 
realizado por Mim;” (AVVD-27 de novembro de 1996) 
 
“vim a ti, não por teus méritos, uma vez que não os tens, não te escolhi 
apenas por tua miséria e por  tua nulidade, como dizes às pessoas, mas 
também por causa de tua insignificância e total ignorância em todos os 
assuntos que dizem respeito a Meu Sagrado Coração, sim!6 e Minha 
Igreja também; afogada no pecado e não na virtude, retrato de tua 
sociedade e distante de Meus Próprios Traços, eras pavorosa até mesmo 
aos olhos de Meus Anjos! no entanto Eu vim a ti, criaturinha 
insignificante, para mostrar ao mundo o Poder de Meu Sagrado Coração 
e de Minha infinita Misericórdia; Eu vim, em tua ignorância, e te 
encarreguei de uma tarefa além de teus meios, e te fiz conhecer Meu 
Sagrado Coração...” (AVVD-28 de novembro de 1996) 
[6] Pensei, da Igreja também... 

 
“ao contrário de outros que recebem Minha Palavra como um dom, e a 
quem visito quando Eu desejo, Eu te dei um dom único, o de chamar-Me 
quando quiseres; vês? Eu te dei este privilégio especial, na proporção da 
tarefa que te confiei e na proporção do Meu fardo sobre ti;” (AVVD-29 de agosto 

de 1998) 
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“Eu habito em ti, eis por que não há fraqueza de tua parte;” (AVVD-29 de 

agosto de 1998) 
 
“Eu falei e tu acreditaste... Eu te dei este imenso tesouro e enchi tua 
geração com o odor de Minha fragrância, e toda alma que abriu a janela 
de seu coração a Mim foi perfumada por dentro e por fora, Minha doçura 
penetrou até mesmo na medula de seus ossos, perfumando a alma, a 
mente e o espírito...” (AVVD-28 de novembro de 1998) 
 
“que teus acusadores desapareçam como uma sombra passageira;” (AVVD-

30 de novembro de 1998) 
 
“se alguém te dobrar, Eu te levantarei outra vez;” (AVVD-05 de fevereiro de 1999) 
 
“sei como és diligente quando se trata de Meus Interesses e de Minha 
Glória; sei também quanto sacrifício ofereces para que o mundo se 
converta, e o quão devota e ansiosa és em Me consolar quando Me vês 
estender a Mão implorando, suplicando à Minha Casa para Se unir, 
reconciliando-Se e fazendo as pazes, e sei também como te sentes 
quando Me vês choroso pela rejeição que recebo; ... sei também o quanto 
Minhas ausências4 te fazem sofrer, mesmo embora não sejam de longa 
duração, mas temporárias;” (AVVD-03 de março de 1999) 
[4] No sentido de não receber um chamado. 

 
“continua aspirando de Meu Coração Minhas revelações e Minhas 
instruções, para que as transmitas a esta geração e a todas as outras que 
virão;” (AVVD-03 de março de 1999) 
 
“tenho-te visitado, como fiz com os Apóstolos, para restaurar Nosso 
santuário,1 a Nosso bel prazer e então fixei Meu Trono em ti; revelei-te 
Meus dons e Meus tesouros e adornei-te com Minha simples Presença, 
agradou-Me possuir-te e derramar em ti Minha Sabedoria, para que tua 
alma brilhe de esplendor; mergulhei-te em Nossas fontes límpidas, para 
te reviver;” [Espírito Santo] (AVVD-09 de março de 1999) 
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[1] Minha alma. 

 
“é uma ninharia cobrir-te com Minha Riqueza; não ouviste que Deus não 
deixa nunca de dar-Se a todos vós?” [Espírito Santo] (AVVD-09 de março de 1999) 
 
“Eu não te formei porque te achei digna, mas porque chamei-te para este 
livre dom de Minha Graça e é na Minha Justiça que concedo essas 
Graças;” [Pai] (AVVD-09 de março de 1999) 
 
“cumulei-te com Minha ternura e Minha afeição paternal; com um fluxo 
de Doçura Divina Eu te pedi que viajasses Comigo e por Mim, de Norte a 
Sul e de Leste a Oeste; e como antes te disse, para tua proteção Eu te dei 
uma multidão de Anjos e de Arcanjos, de Principados das mais elevadas 
ordens para te acompanhar em tua missão; dando-lhes instruções de 
permanecer nas regiões em que Minhas sementes foram espalhadas, e 
de proteger o que foi semeado;” (AVVD-30 de julho de 1999) 
 
“Eu te chamei para exibires, como dizes, Minha Misericórdia a fim de 
que, através deste Apelo Divino, muitos pecadores sintam compunção e 
sejam induzidos a fazer as pazes Comigo e se arrependam; então, ao 
verem o modo como te trato, 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, sabendo que, 
uma vez que se decidam por Mim, também saborearão Minha doçura; 
suas devoções aumentarão e os que vivem sem devoções aprenderão, 
também eles, a rezar sem cessar...” (AVVD-06 de junho de 2000) 
 
“não deixes que ninguém, neste deserto no qual te coloquei, te convença 
de que não estou diariamente contigo;” (AVVD-20 de agosto de 2001) 
 
“Vassula, tenho-te chamado, agora, por quase dezesseis anos, e durante 
esses anos permiti a teus olhos verem tantas coisas e ouvires coisas ainda 
mais impressionantes; Eu te enchi e aos outros, através de Minhas 
Mensagens, com divina luz para serdes capazes de Me compreender;” 
(AVVD-13 de novembro de 2001) 
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“Eu te preenchi com o Conhecimento e o Entendimento de Mim Próprio;” 
(AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“Eu te transformei em um altar no qual coloquei Meu ofício profético, 
concedendo-te todas as espécies de possibilidades para cantar Minhas 
Palavras, a fim de que seu som possa ser ouvido em cada santuário;1” 
(AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“teus ouvidos ouviram e ainda ouvem a glória de Minha Voz e teus olhos 
espirituais viram-Me face a face;” (AVVD-13 de novembro de 2001) 
 
“filha, devesses vir mais frequentemente a Mim e escrever?” (AVVD-10 de 

dezembro de 2001) 
 
“filha, tenho diante de Mim muitas páginas em branco que precisam ser 
preenchidas, ungindo-as com Meu nobre tema; Minha obra é como um 
bordado; Eu desenhei todos os detalhes no tecido, por essa razão tinha 
de encontrar um pedaço vazio de tecido no qual desenharia, com Minha 
Própria Mão, um motivo ornamental de rosas, que Eu tinha em mente; 
com fio de ouro bordei em ti, dando vida às rosas para que espalhassem 
ao redor seu doce aroma, perfumando todo o cosmo;” (AVVD-10 de dezembro 

de 2001) 
 
“também és como um livro sonoro; nele também há algumas poucas 
páginas para serem preenchidas; tu és a obra de Minhas Mãos e Eu 
preciso completar Minha Obra; ouviste? o zelo por Minha Casa Me 
consome?1” (AVVD-10 de dezembro de 2001) 
[1] Sl 119, 139. 

 
“ah! Vassula, Minha filha, vês, não é um fardo leve carregar a Cruz da 
Unidade; tive de formar alguém como atleta que corresse Comigo, 
privando-se de todas as coisas atraentes que atrasariam esta corrida; 
formei-te para seres uma atleta, para dedicares teu coração e mente em 
manter o passo Comigo e impedir que teus pés avancem lentamente; 
uma vez perguntei-te: “quem pode suportar dor, calúnia, retrocessos, 
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escarro e perseguição? quem pode fornecer a Meu povo, à Minha Igreja, 
incansavelmente, todo o Conhecimento que adquirir da Santa Sabedoria 
e estar, ao mesmo tempo, à disposição de todos? quem seria obediente 
à Minha Vontade e aos Meus Mandamentos e discerniria a mentira da 
verdade e o certo do errado? quem se expressaria como Eu Me expressei 
e aquiesceria a tantas de Minhas ordens? quem pregaria Minhas 
Palavras de uma forma real e melodiosa, infindo os corações de Meu 
povo? e quem suportaria pacientemente cada tribulação e cada açoite 
enquanto testemunhasse a mística união entre Mim e Minhas criaturas? 
para suportar e cumprir tudo isso, Eu necessitaria encontrar uma alma 
pobre, fraca e frágil; nesta espécie de pobreza, Eu encontro amplitude e 
largura, altura e profundidade para encher este vasto espaço com Minha 
prodigiosa Riqueza; em sua fraqueza, Eu serei sua superabundante Força 
e Real Autoridade; em sua fragilidade, Eu serei sua inefável 
Munificência;” por isso, em Minha generosa condescendência, dignei-Me 
escolher-te, treinar-te e formar-te uma atleta; agora, tenho a satisfação de 
ver-te ansiosa em agradar-Me, querendo ir para o campo de batalha...” 
(AVVD-07 de janeiro de 2002) 
 
“dei-te a Fonte1 da profecia e, através de Seus ensinamentos e do bom 
conselho, tu Me deste teu coração e tua vontade; essas duas coisas Me 
bastam;” [Espírito Santo] (AVVD-07 de janeiro de 2002) 
[1] Ou seja, o Espírito Santo. 

 
“em Minha paternal Misericórdia, olhei todas as tuas negligências como 
um pai olharia as negligências de seu próprio filho: com compaixão e 
sempre muito disposto a ajudar com ternura, sussurrando suaves 
palavras de amor, para não te amedrontar, enquanto te mostrava, uma 
vez mais, como Me importo contigo e com teu progresso;” (AVVD-07 de janeiro 

de 2002) 
 
“quanto às aflições que sofres por causa de Minha Igreja e por Minha 
Causa, Minha irmã, Minha catedral, não te desesperes; com um único 
de Meus olhares reconstruí o que caíra; certa vez, Eu te mostrei Meu 
Cálice e te acenei para Me seguires, de modo que te revestisse com Meu 
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Manto, te cingisse com Minha revelação e te confiasse Minha Palavra;” 
(AVVD-07 de janeiro de 2002) 
 
“criada para este propósito, para espezinhar os orgulhosos e os arrogantes 
e o som de seu deleite, reduzindo-os ao silêncio;” (AVVD-07 de janeiro de 2002) 
 
“quando te mostrei Meu Cálice, tu te levantaste e disseste: “Jesus, 
permiti-me beber Dele, oferecendo-Vos, então, tudo que possa trazer-Vos 
consolo;” e, Eu, comovido e encantado com teu oferecimento, inclinei-
Me sobre ti e te abracei; abracei em Meus Braços um pequeno narciso;1 
recém-nascida e recém-saída de seus problemas de saúde, no entanto, 
toda coração; tua fragilidade levou-Me às lágrimas, mais de uma vez e 
mais do que ninguém em todo o mundo! eis-te aqui, recém-nascida, mas 
já renunciando à tua vontade e oferecendo-Me tua alma e teu corpo, sem 
restrição; acima de tudo, estendendo corajosamente tuas pequeninas 
mãos em direção ao Meu Cálice, precipitando-te ao Altar para erguê-Lo 
aos teus lábios e Dele beberes! quando te vi correndo em direção ao Altar, 
decididamente e com determinação, um grande clamor foi ouvido do Céu, 
cantando: “Aleluia! glória a Nosso Senhor que a conquistou!” depois 
disso, Eu ergui o Cálice até os teus lábios ordenando-te prová-Lo, mas 
não esvaziar Seu conteúdo; Eu disse: “traze Meu povo a Mim e põe todos 
ao redor de um só Altar; prega a obediência da fé a todas as nações em 
honra de Meu Nome; mostra-lhes como é absurdo continuarem divididos; 
Eu estarei sempre a teu lado;” (AVVD-07 de janeiro de 2002) 
[1] Eu me perguntei porque Jesus escolheu, entre todas as flores, chamar-me de “narciso”; seria porque 
essa flor aparece durante a Quaresma e quando Cristo sofre Sua Paixão? 

 
“que tua mão direita que Eu abençoei seja o órgão de Minha Casa, o 
instrumento musical através do qual muitos ouvirão o som de Minhas 
Palavras; toca música para o Meu Nome e canta à sombra de Minhas 
asas;” (AVVD-01 de junho de 2002) 
 
“1Eu te exilei não apenas da terra do Egito, onde viste pela primeira vez a 
luz, mas da Terra inteira; Eu te exilei para que tenhas raízes apenas em 
Mim;” [Pai] (AVVD-07 de agosto de 2002) 
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[1] O Pai fala. 

 
“pela graça, Eu te elevei para ser um filho pela graça, assim como a 
Palavra é o Filho por natureza...” [Pai]  (AVVD-07 de agosto de 2002) 
 
“tenho-te ensinado com autoridade e majestade, para elevar-te a fim de 
seres capaz de expressar Minhas Palavras como desejo...” [Pai]  (AVVD-07 de 

agosto de 2002) 
 
“Vassula, juntamente Comigo trabalharás em silêncio1 para iluminar vales 
sombrios;” [Pai]  (AVVD-07 de agosto de 2002) 
[1] Significa nesta forma escrita sem nenhum som exterior. 

 
“tudo o que o Espírito Santo te der para escrever será para instrução desta 
e das próximas gerações, e quem se opuser à missão que Eu te dei estará 
se opondo à obra de Meu Espírito; anuncia tudo que Eu digo, que conduz 
aquele que ouve Minha Palavra a um novo ser, e não prestes atenção2 
aos que dizem: “se és enviada por Deus e se essas palavras que dizes 
vêm de Deus, prova tua humildade escondendo-te e a todas essas 
palavras; deixa de te exibir e a essas palavras pelo mundo;” a essas 
pessoas responde o seguinte: “Eu não serei como o servo mau que 
escondeu seu talento e depois foi condenado por não ter feito nada; pelo 
contrário, Eu multiplicarei Meus talentos e darei glória Àquele que confiou 
em Mim; ... isso é o que deves lhes dizer em Meu Nome;” [Pai]  (AVVD-07 de 

agosto de 2002) 
[2] Em outras palavras “não fiques aborrecida”. 

 
“agora percebe que estás a serviço de teu Rei; percebes que te revesti de 
Minha glória, saturei-te com Minha radiância, para que tivesses livre 
acesso às Minhas Cortes Imperiais? tem confiança quando conversas 
Comigo e alegremente aceita Meu favor!” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“Vassula, tu jamais terias sido capaz de Me glorificar se Eu não Me tivesse 
unido a ti; nem tu jamais serias capaz de realizar esta obra, que 
ultrapassa tua capacidade, se Eu não Me tivesse unido a ti; sim, que 
capacidade tem o homem, a não ser que lhe seja dada do alto?” (AVVD-06 
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de janeiro de 2003) 
 
“quanto ao teu tempo de serviço, ele ainda não terminou; há muito por 
expiar e muito por trabalhar; bastante trabalho em tratar das chagas de 
Meu Corpo Místico; ainda há diante de ti muito terreno por cobrir e 
incendiar com Meu Fogo, a fim de plantar as sementes da paz, do amor 
e da reconciliação;” (AVVD-10 de janeiro de 2003) 
 
“Minha mensageira, apressa-te, por ordem de teu Rei, em escrever esta 
Ode, dando-Lhe o nome de: “Odes à Santíssima Trindade” em seguida, 
torna-A conhecida em cada cidade, cada província e honra-Nos;” (AVVD-03 

de fevereiro de 2003) 
 
“sob os olhos de teus inimigos Eu te envolvi com Meu Abraço, Vassula, 
... atrair-te aos Meus Passos, enfureceu-os; sussurrar-te Minhas Odes 
amorosas em teu ouvido, foi motivo para te atacarem;” (AVVD-03 de fevereiro 

de 2003) 
 
“mas Eu te fiz como uma gazela, saltando pelas montanhas e livre, Eu fiz 
teu coração como um lírio, livre de preocupação; Eu te conferi Minhas 
bênçãos, levantando-te do pó, oferecendo-te um lugar eterno no Aposento 
de ouro de Meu Coração;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

145.  VER DEUS 

“desejo de todos vós, criação, que Me vejais, eis porque, 
incessantemente, Eu vos revelo Meu Amor, desde o primeiro dia de vossa 
existência;” (AVVD-13 de setembro de 2002) 
 
“tu que jamais saboreaste Minha doçura, mas deitaste eternamente em 
amargo fel, levanta agora e avança, pois não há senão uma glória, uma 
delícia, um momento inefável de alegria que pode tornar-se eterno, um 
arrebatamento de alma, que é: ver-Me e saborear-Me, teu Deus;” (AVVD-03 

de fevereiro de 2003) 
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“sim, Vassula, tua alma desmaiou outro dia, quando Eu graciosamente 
te apareci e, enquanto Me  contemplavas, o chão parecia balançar sob 
teus pés, quando Meu Olhar pousou em ti, ficaste hipnotizada; Minha 
aparência deu-te um novo ânimo e uma nova vida;” (AVVD-03 de fevereiro de 

2003) 

 

146.  VESTIR-SE DO PRÓPRIO DEUS 

“torna-te um modelo de Mim, sendo dócil, paciente, pura, obediente, 
humilde, fiel e em constante oração, assim como Eu era com o Pai; não 
durmas nunca;” (AVVD-20 de abril de 1991) 
 
“...estou ansioso para te revestir com Meu Nome, com Minha Presença;” 
(AVVD-28 de janeiro de 1997) 
 
“tua vestimenta serei Eu, pois Eu sou tudo; em Meu Corpo vives a 
plenitude da Divindade, portanto em Mim encontrarás tua realização; Eu 
te esconderei em Mim, e dessa maneira, quando chegar o Tempo, Eu te 
apresentarei ao Pai;” (AVVD-28 de janeiro de 1997) 
 
“Eu te revestirei de Mim Próprio; quando estiveres revestida de Mim, 
essas vestes te darão grande fortaleza em tempos de sofrimento; elas te 
consolarão nos tempos de dificuldade e de aflição, e para acompanhá-las 
Eu enviarei Minha Mãe para estar sempre a teu lado; em Sua 
Benevolência Ela te guiará para atingires a perfeição da santidade, no 
temor de Deus;” (AVVD-06 de maio de 1997) 
 
“em vossa condição terrestre não sereis recebidos diante do Trono de 
Deus; ninguém foi recebido nesse estado; sereis recebidos por Deus para 
entrar no Céu apenas quando Cristo for a vossa veste; somente então 
Deus vos reconhecerá;” (AVVD-24 de abril de 2000) 
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“Eu, ao mesmo tempo, vos embelezarei, enfeitando-vos como uma 
esposa é enfeitada para seu casamento, pela graça divina e pela virtude, 
enquanto Minha Boca cantará para vós Instruções em poesia, revestindo-
vos de Sabedoria e Conhecimento de Mim, honrando-Nos em Nossa 
Santidade Trina; o Rei, em Sua benevolência, saturará vossa alma para 
vos tirar da prisão de vossa carne e entrardes em Minha Sublime Luz...” 
(AVVD-24 de abril de 2000) 
 
“precisaríeis ser revestidos adequadamente e ser reconhecidos pelo Pai;” 
(AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“o Reino do Céu pode ser comparado ao banquete real que um rei 
ofereceu pelas núpcias de seu filho, como na parábola que vos dei;3” 
(AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[3] Mt 22, 1-14. 

 
“as núpcias estavam prontas, mas os que foram cordialmente convidados 
não estavam interessados em ir;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“...muitos deles zombaram do convite do rei; essa é uma tentação comum 
entre os que acreditam que trabalham pelos Meus Interesses e são 
chamados, mas não têm tempo para responder ao Meu Apelo; na 
verdade, sua mente está distante de Mim; eles estão absorvidos em suas 
coisas insignificantes, ou em seus assuntos pessoais;” (AVVD-03 de fevereiro de 

2003) 
 
“fleumáticos em se mover ou perder seu conforto, eles apresentam todo 
o tipo de desculpas; restam ao menos os miseráveis e os pobres em 
espírito e aqueles que jamais Me conheceram ou ouviram sobre Mim; é 
desses que Eu receberei louvor e honra porque são os escolhidos que não 
rejeitaram Meu Chamado como os primeiros convidados, ou o homem 
que, sem entusiasmo, entrou sem se incomodar em estar adequadamente 
vestido; o rei deu ordens a seus servos para irem às encruzilhadas da 
cidade e convidarem todos, bons e maus... esses são o povo que não era 
Meu1 e de quem agora direi: “vós sois o Meu povo;” ao invés de lhes ter 
dito: “vós não sois o Meu povo, mas os rejeitados de todos os tipos de 
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sociedade,” Eu os chamarei de filhos e filhas do Deus vivo, herdeiros de 
Meu Reino... vede, vosso Rei vem a vós agora, em vossos dias de 
escuridão, com um séquito de Seus Anjos, a fim de vos convidar para 
Sua festa de núpcias; muitos são chamados, mas poucos os 
escolhidos...” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[1] Não os primeiros convidados. 

 
“quem está sem a veste nupcial, quem jamais se incomodou em usar 
uma, por falta de entusiasmo e respeito, não entrará no Reino do Céu;2” 
(AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
[2] Nosso Senhor também me fez compreender que aquele que não foi adequadamente vestido, o fez 
para criticar o Anfitrião, e tenta influenciar os outros a se juntarem a ele... 

 
“em verdade Eu vos digo, a não ser que estejais revestidos de Mim, como 
vossa veste nupcial, o Pai não Me reconhecerá em vós...3” (AVVD-03 de 

fevereiro de 2003) 
[3] Nesse momento, Jesus falou como se falasse sozinho, por isso tomei como um oráculo. 

 

147.  VIA SACRA 

“Eu, o Senhor, desejo que honres Minhas Estações da Via Sacra: 
introduze a luz, honrando primeiramente Minha Mãe e oferecendo-Lhe a 
vela; depois quero ver teus joelhos dobrarem-se em todas as Minhas 
Estações e nelas Me honrares segurando uma vela acesa;” (AVVD-06 de 

dezembro de 1987) 
 
“deves honrar Minha Mãe como Eu A honro; deves difundir e mostrar 
como rezar as Estações da Via Sacra do modo que agrada a teu Senhor, 
para todos os que Me testemunham;” (AVVD-19 de março de 1988) 
 
“em verdade vos digo, nos covis onde os chacais vivem,1 em breve, 
haverá uma estrada imaculada, que será chamada Via Sacra;” (AVVD-06 de 

julho de 1990) 
[1] Aqui, Jesus alude aos maçons em Seu Santuário. 
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“os impuros não passarão por ela, mas os vivos aí andarão, porque eles 
sabem como Me adorar, e eles dobrarão seus joelhos e Me dirão: amém... 
amém...” (AVVD-06 de julho de 1990) 
 
“não esconderei os segredos de ti, geração, porque, em breve, traçarei 
uma estrada imaculada e a chamarei: Via Sacra; que vos conduzirá a um 
Tabernáculo aberto; não mais covis para chacais! não mais 
obras ocultas à noite! não mais perambular no escuro!” (AVVD-08 de julho de 

1990) 
 
“Eu, o Senhor, trarei tudo à luz; nunca mais será noite, porque Minha 
Luz continuará a brilhar em vós, para sempre; sim, Eu mostrarei Meu 
Conhecimento nessa estrada e levantarei marcos para vos conduzir a ela; 
Eu marcarei bem a estrada; então, Eu vos darei um espírito de fervor para 
Me adorardes, vosso Deus, e aqueles que são Meus filhos e filhas 
pródigos, Eu os retomarei com grande amor em Meus Braços, e eles 
viverão em Minha Luz; em seguida, todo o Céu celebrará seu retorno;” 
(AVVD-08 de julho de 1990) 

 

148.  VIDA ETERNA 

“o que é a Vida Eterna? a Vida Eterna é conhecer-Nos em Nossa Glória 
Trina;” [Espírito Santo] (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 

 

149.  VINDA DO SENHOR 

“não durmas porque, em breve, estarei contigo;” (AVVD-09 de novembro de 1986) 
 
“purificai-vos porque o tempo está próximo;” (AVVD-04 de fevereiro de 1987) 
 
“o Amor voltará para o meio de vós como Amor;” (AVVD-19 de maio de 1987) 
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“lembras-te de quando um anjo veio inesperadamente despertar-te?1” 
(AVVD-28 de maio de 1987) 
[1] Minha mão escreveu pela primeira vez inesperadamente. 

 
“é assim que Eu venho; portanto fica alerta, não durmas;” (AVVD-28 de maio 

de 1987) 
 
“o Amor regressará a vós como Amor, e Meu Reino será na Terra como 
no Céu, pois a Justiça, o Amor e a Paz se derramarão do Céu sobre vós, 
criação!” (AVVD-08 de março de 1988) 
 
“coragem, Meus bem-amados; sei o quanto fostes privados de luz e sei 
como fostes aprisionados nas trevas, mas desço para confrontar essa 
escuridão com Meu Fogo Ardente de Amor; toda a Terra resplandecerá 
com uma luz brilhante e Eu, que sou Amor, viverei no meio de vós;” (AVVD-

22 de agosto de 1989) 
 
“portanto alegrai-vos! exultai com todo vosso coração, Meus bem-
amados, Eu virei e removerei todos os orgulhosos arrogantes, que foram 
uma das razões de vossa dispersão e de vossa queda;” (AVVD-06 de setembro 

de 1989) 
 
“apenas um pouco de tempo agora, muito pouco tempo, e Aquele a Quem 
esperais vir, terá vindo;” (AVVD-08 de novembro de 1989) 
 
“...e em verdade vos digo, a todos, que Eu estou no Meu caminho de 
volta a vós; o Amor está voltando, o Amor voltará a vós como Amor; Eu, 
o Senhor, Sou Amor e habitarei no meio de vós;” (AVVD-08 de novembro de 1989) 
 
“tende coragem, Meu filhos, vosso Deus está muito perto de vós e muitos 
ouviram Minhas Pegadas; o Amor está regressando a vós como amor e 
habitará no meio de vós;” (AVVD-22 de janeiro de 1989) 
 
“ah! geração, por que Me rejeitaste, vosso Santo? vem escutar-Me 
novamente: o Amor regressará a ti como Amor; esta é Minha Promessa, 
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portanto, fica preparada para receber-Me e Eu te darei o dom de Meu 
Amor e o dom de Minha Santidade;” (AVVD-12 de abril de 1990) 
 
“em verdade vos digo que dias virão em que Meu Reino na Terra será 
como no Céu; não permanecereis divididos por muito tempo debaixo 
destes céus, em breve, sereis todos um e o Amor habitará no meio de 
vós: esta é Minha Promessa; mas, Meus bem-amados, essa renovação 
não virá sem tribulações; como qualquer nascimento, essa renovação terá 
suas dores de parto também, mas as dores logo serão vencidas pela 
alegria;” (AVVD-22 de abril de 1990) 
 
“Eu regressarei a vós como Amor, e Meu Fogo purificará todos vós;” (AVVD-

30 de abril de 1990) 
 
“Eu vos prometi uma nova Jerusalém, e vos prometi que viverei no meio 
de vós; farei Minha Morada no meio de vós, vês? bem depressa estarei 
no meio de vós;” (AVVD-30 de abril de 1990) 
 
“estais todos vós preparados para receber-Me?” (AVVD-30 de abril de 1990) 
 
“vossa era criou imagens desagradáveis nos Meus Olhos e não de acordo 
com Minha Mente, e, nesta Babilônia que criastes, Eu desço para 
encontrar a maioria de Minha criação prisioneira, sim, cativa do  maligno 
que os alimenta com ateísmo, impiedade, racionalismo e iniquidade; não 
vejo Eu todas essas coisas?” (AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“as súplicas dos santos alcançaram Meus Ouvidos; digo-vos que agora 
Eu sou como um Fogo e não esperareis muito mais, não vos deixarei por 
muito tempo nessas trevas, Eu voltarei a vós; o mundo, em breve, Me 
verá outra vez, sim, o Amor descerá sobre vós e viverá no meio de vós;” 
(AVVD-12 de maio de 1990) 
 
“virei como Amor, sim, o Amor regressará como Amor nesse deserto; 
cumprirei a Promessa, em breve; mas, lembrai-vos, Meus queridos 
amigos, daquilo que Meus profetas vos disseram para esperar no final 
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dos Tempos; eles vos disseram que haverá tribulações antes dessa Vinda, 
que as fundações da terra serão abaladas e um grande tremor está para 
acontecer; o céu vos parecerá como se fosse de trevas eternas; contudo, 
não tenhais medo, pois Eu estarei ao vosso lado;” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“Meu Regresso é iminente e dou-vos sinais constantes para vos preparar; 
o Amor está no Caminho do regresso...” (AVVD-08 de julho de 1990) 
 
“- dizei-Me, quando um rei entra numa cidade, não haverá preparativos 
para recebê-lo? toda a cidade estará em tumulto e o rei enviará, antes 
dele, seus eleitos e sua corte imperial para preparar-lhe um caminho e 
endireitar suas veredas; ele enviará seus mensageiros para anunciar sua 
vinda; ele lhes pedirá para gritar em voz alta: “eis vosso Rei, vosso Rei 
está chegando com Seu Coração em sua Mão para vo-Lo oferecer! a 
Misericórdia inclina-Se do Céu e de Seu Trono; Ele compadeceu-se de 
vós;”” (AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“eis porque, antes de Meu Regresso, envio-vos, antes de Mim, a Arca da 
Aliança, envio-vos a Mulher do Apocalipse, a segunda Eva, que esmagará 
a cabeça da serpente com seu calcanhar; envio-vos, antes de Mim, Minha 
Mãe, para abrir uma estrada larga e nivelá-la, nesse deserto; envio-vos a 
Rainha do Céu, a Porta do Céu, para preparar-vos e para ensinar todos 
vós que ainda jazeis estendidos na poeira, para vos apresentardes e 
fazerdes vossa paz Comigo, vosso Rei, antes de Meu Grande Regresso; 
Eu vos envio a Rainha da Paz para percorrer de um canto ao outro da 
Terra e reunir-vos um a um; Eu vos envio, antes de Meu Grande Regresso, 
Meus servos e profetas, para vos recordar Minha Lei e para voltardes 
vossas costas aos vossos maus caminhos e viverdes santamente, e para 
vos anunciar acontecimentos antes que ocorram; envio-vos Meus anjos 
para recordar-vos Minha Santidade, Minha Magnificência e Meu 
Esplendor; envio-vos Meus porta-vozes para gritar e proclamar nos 
telhados de vossas casas as Núpcias de Meu Espírito Santo;” (AVVD-10 de 

outubro de 1990) 
 
“Eu não Me cansarei de vos chamar para desposar-Me; não Me 
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desanimarei com vossa hostilidade nem com vossa aridez; Eu irei em 
busca de vosso coração e, como um jovem desposando uma virgem, 
Aquele que feristes durante todo o tempo, vos desposará; e Eu, em Meu 
Amor, vos farei substituir os Espinhos que circundam Meu coração por 
uma Coroa de flores; e, como um noivo usando sua coroa nupcial, Eu 
também a usarei, porque essa coroa será Minha Coroa de Vitória; esse 
será o Prêmio de Minha Misericórdia...” (AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“geração, Eu te farei Minha; Eu te levantarei e carregarei como um esposo 
carrega sua esposa aos seus aposentos, e em Meu eterno Amor, Eu te 
carregarei para o Meu Sagrado Coração e te farei Minha por toda 
eternidade; em breve, muito em breve agora, Eu abrirei os céus e descerei 
em plena força!” (AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“se compreendêsseis plenamente o que quero dizer, não desperdiçaríeis 
vosso tempo sendo letárgicos, estaríeis em constante oração; pois, 
repentinamente, tão rápido como um raio, Eu descerei na chama de um 
fogo devorador e revelarei tudo que tem estado escondido de vós; com 
Meu Dedo apontarei a todos os que Me honraram com palavras vazias, 
jamais servindo-Me com a linguagem que lhes ensinei: a Linguagem de 
Minha Cruz, a Linguagem do Amor, a Linguagem que vos ensina coisas 
além da compreensão humana;” (AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“- não sejais um daqueles que dizem aos Meus videntes: “não tende 
visões”, e aos Meus profetas: “não profetizeis”; deixai que Minha Corte 
Imperial prepare Meu Caminho para Mim;” (AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“e Eu continuarei relembrando-vos da Verdade, através de meus porta-
vozes, mesmo que saibais a Verdade; continuarei revelando Meus planos 
aos Meus servos e profetas e mostrarei Minha Magnificência em visões 
aos meus videntes; deixai Meus eleitos e Minhas almas prediletas livres 
para preparar o Caminho para Mim, vosso Rei; permiti que terminem seu 
testemunho; Eu vos envio Minha Corte Celeste a fim de profetizar para 
estes fim dos Tempos no deserto de vossa era, para converter-vos antes 
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que chegue Meu Grande Dia;” (AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“percebei que não desço somente por Misericórdia, mas também para 
Julgamento; não digo aos Meus mensageiros para chamar somente os 
justos, digo-lhes para chamar também os injustos, os pobres, os coxos, 
os rejeitados de vossa sociedade, e todos aqueles que encontrarem nas 
ruas, para virem encher Minha escola; quero chamar todos aqueles que 
nunca Me buscaram nem Me conheceram, para vir prosperar em Minha 
Casa, pois estes são os Tempos de Misericórdia e de Graça;” (AVVD-10 de 

outubro de 1990) 
 
“então, que todos os que vos veem, olhem e se surpreendam com vossa 
transfiguração, que vossos rostos e o brilho de vosso coração mostrem 
que estivestes frequentando Minha Escola e que vós sois Meus alunos e 
Eu, vosso Mestre; que eles vejam em vossos olhos o reflexo de tudo 
quanto testemunhastes, que eles vejam em vosso corpo as marcas de 
Minhas Chagas; e se alguém vos perguntar como as recebestes, dizei-
lhes que as recebestes na Casa dos amigos de vosso Mestre, onde Ele 
inicialmente as recebeu... em seguida, tomai vossa cruz e segui-Me;” 
(AVVD-10 de outubro de 1990) 
 
“alegrai-vos! sede alegres! pois vosso Mestre não está longe, vosso Senhor 
está no caminho de Seu Regresso;” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“em breve, até mesmo as pedras e as rochas gritarão ao Meu Regresso: 
“bendito o Rei que vem!”” (AVVD-24 de janeiro de 1991) 
 
“por isso, permanecei vigilantes, porque ninguém sabe o Dia nem a Hora 
de Minha vinda; vosso Rei virá em breve; Aquele que esperais há tanto 
tempo, virá inesperadamente sobre vós;” (AVVD-14 de abril de 1991) 
 
“compreendei, Meus bem-amados, que Minha visita à Terra não é para 
vos condenar, mas para vos salvar; quem Me verá? quem tomará 
conhecimento? Quem reconhecerá o Trono descendo dos Céus para o 
meio de vós? não resisti a Meu Espírito Santo de Graça;” (AVVD-06 de maio de 
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1991) 
 
“no entanto, quando Eu vier, em Meu Grande Regresso, encontrarei fé na 
Terra?” (AVVD-06 de maio de 1991) 
 
“Eu voltarei para vós e, em verdade vos digo, se reconhecerdes Meu 
Espírito Santo e O tiverdes visto, é porque Me pertenceis, uma vez que o 
mundo não pode reconhecê-Lo, nem vê-Lo, nem recebê-Lo;” (AVVD-06 de 

maio de 1991) 
 
“...Eu, com efeito, estarei convosco em breve;” (AVVD-19 de abril de 1992) 
 
“sede pacientes, só por mais um pouco e continuai a glorificar-Me com 
vosso amor;” (AVVD-28 de maio de 1992) 
 
“dize a Meu povo que, em breve, Eu virei a eles; nesse Dia, cada 
habitante deste mundo saberá que Eu Sou Aquele Que Sou;” (AVVD-29 de 

maio de 1992) 
 
“ninguém pode dizer quando será o Meu Dia; a Hora virá de repente sobre 
todos;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“estou no Caminho de Regresso; como um viajante que partiu, Eu, Jesus, 
estou na estrada de volta a vós;” (AVVD-16 de junho de 1992) 
 
“o Amor está vindo, Ele vem para viver no meio de vós;” (AVVD-16 de junho de 

1992) 
 
“o Grande Dia agora está próximo, mais próximo do que pensas;” (AVVD-

17 de junho de 1992) 
 
“vim a ti para derramar sobre esta geração, através de ti, Meu infinito 
Amor; vim também para vos recordar que o Príncipe da Paz está vindo; 
pela estrada que Ele partiu, Ele retornará;” (AVVD-02 de março de 1993) 
 
“Eu virei tão certamente quanto a aurora;” (AVVD-02 de março de 1993) 



708 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

 
“em verdade te digo: os dias estão contados e Aquele a Quem tendes 
esperado virá de repente sobre vós! portanto, estai preparados... e vivei 
cada dia como se fosse vosso último dia na Terra;” (AVVD-18 de maio de 1993) 
 
“o Coração de Meu Filho está partido e não posso mais suportar Sua 
tristeza;” [Pai] (AVVD-11 de outubro de 1993) 
 
“o Mestre virá um dia em que não esperais;” (AVVD-12 de abril de 1994) 
 
“quando estes céus se enrolarem como pergaminho1 e a terra se gastar, 
eles verão Minha Glória; todos os que restarem olharão vosso Rei; vossos 
olhos verão Minha Soberania;” (AVVD-21 de junho de 1994) 
[1] Como em minha visão. 

 
“decidi apressar Meu Regresso; não tardarei demais em voltar para vós; 
embora muitos se recusem a acreditar, eles acreditarão quando isso 
acontecer, mas seu coração não estará preparado para Me receber; Meu 
Regresso é iminente, eis por que, Minha filha, estava ansioso em 
apressar-te, a fim de completares a obra que Meu Pai e Eu te demos 
através de Meu Espírito Santo; Meu Tesouro, permite-Me continuar Meu 
ditado sem qualquer atraso de tua parte;” (AVVD-31 de março de 1995) 
 
“mas em breve Minha Voz será ouvida no meio de vós como um estrondo 
de trovão; Minha Voz será a da Justiça; virei para purificar a Terra;” (AVVD-

12 de abril de 1995) 
 
“...penso que agora percebeste como as fortificações de Satanás estão 
ficando mais fortes, eis por que decidi apressar Meu Dia; que a 
humanidade saiba: Eu apressarei o Dia de Meu Regresso;” (AVVD-10 de maio 

de 1995) 
 
“agora estou preparado para vir a vós, mas ainda não compreendestes 
como e de que modo; no entanto não tenho falado por metáforas; em 
verdade, vos digo: Eu vos enviarei Meu Espírito Santo com plena força, 
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sobre toda a humanidade, e como um sinal precursor, mostrarei prodígios 
no Céu como nunca antes;” (AVVD-10 de dezembro de 1995) 
 
“Meu Regresso não tardará; Eu trarei a salvação aos que Me amam;” 
(AVVD-05 de novembro de 1998) 
 
“a noite quase terminou e logo será dia, por isso coragem, filha, 
coragem...” (AVVD-11 de novembro de 1998) 
 
“Minha visitação divina é iminente e aproxima-Se o Fogo da Purificação, 
no qual, pelo seu calor, vossas almas se derreterão como cera;” (AVVD-05 

de fevereiro de 1999) 
 
“a vitória está próxima, pois o Poder de Meu Amor é muito maior que o 
poder do mal e que todo o inferno reunido;” (AVVD-03 de março de 1999) 
 
“por isso mesmo o maior miserável terá uma Visitação Divina, pois Meu 
Regresso é iminente; visitarei aqueles que não estão familiarizados com 
Minhas Divinas Obras; em seu nada eles não adquiriram 
coisa alguma e não têm conhecimento de Mim, nem jamais souberam 
que Eu Sou Aquele que Eu Sou é seu Mestre e Deus...” (AVVD-24 de abril de 

2000) 
 
“em breve, Eu visitarei a Terra;” (AVVD-31 de outubro de 2000) 
 
“muitos de vós perguntais: como Ele virá? a isso, Eu respondo: não sabeis 
que, desde o início dos tempos e de que o homem foi colocado na Terra, 
o triunfo do mau foi sempre breve?” (AVVD-31 de outubro de 2000) 
 
“o triunfo do mau agora quase terminou porque será engolido pelo Meu 
Triunfo; assim como o cajado de Aarão que Eu transformei em uma 
serpente e que engoliu as serpentes do Faraó, dessa mesma forma Meu 
Triunfo abaterá e engolirá o triunfo do homem mau; para que nesse 
Triunfo todos vós exalteis Meu Santo Nome!” (AVVD-31 de outubro de 2000) 
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“então Eu estarei no meio de Meu povo... e vós viajareis Comigo, vosso 
Deus, caminhareis Comigo; caminhareis com Aquele que uma vez 
julgastes inacessível... falareis1 com Aquele que uma vez tirastes de vossa 
mente, conversareis com Minha Divindade, pois Eu, a Divindade, estarei 
presente em vosso coração, revelando, como um bom conselheiro, o 
Caminho da Vida para vós; Eu darei à vossa alma, temperança, prudência 
e justiça, fortaleza e tudo o que vossa alma necessita a fim de estar 
preparada para caminhar no meio de Meus Anjos e Comigo;” (AVVD-31 de 

outubro de 2000) 
[1] Ao mesmo tempo, ouvi a palavra conversa. 

 
“então Meu Reino na Terra será restaurado;2 sim, é possível verdes Deus 
também nesta vida; é possível Me contemplardes enquanto ainda estais 
na Terra, sim! é possível penetrardes nas Minhas Próprias 
profundezas, vosso Deus e vosso tudo, e Me possuirdes enquanto ainda 
estais na Terra; este será o início de vossa nova vida,3 pois não Me 
conhecereis somente pelo ouvir falar, pelas palavras ou livros, mas na 
verdade e por uma metanóia, através da graça dada a vós pelo Espírito 
Santo; ver-Me já é a vida em si, uma vez que isso vos oferece a 
imortalidade... esta será a forma pela qual Eu visitarei a Terra, Meus 
filhos; não compreendestes Meus mistérios?” (AVVD-31 de outubro de 2000) 
[2] Da oração Pai-Nosso: Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa Vontade, assim na Terra como 
no Céu, é a explicação desta frase que Cristo pronunciou: então, Meu Reino, na Terra, será restaurado... 
[3] Também ouvi a palavra viagem. 

 
“embora Eu tenha previsto que muitos de vós, bêbados de despeito 
rejeitareis Meus prodígios, no fim Eu triunfarei sobre esta geração má; se 
vos perguntarem: mas Cristo já triunfou; Ele Próprio disse que já 
conquistou o mundo; como então triunfará ainda mais? de que triunfo Ele 
fala? dize-lhes, filha: sabendo tudo, antes de vossa criação, e que esta 
pergunta seria feita por muitos de vós, digo-vos uma vez 
mais as palavras que dirigi ao Pai; escreve: “Como tu, Pai, estás em mim 
e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me 
enviaste...”1 “Eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-
lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles...”2” 
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(AVVD-31 de dezembro de 2000) 
[1] Jo 17, 21. [2] Jo 17, 26 

 
“por isso não perguntes, geração, como será o triunfo; o triunfo será 
quando, no fim, toda a criação entrar em uma união transformadora de 
amor Comigo, e sejais um, gritando a uma só voz: Jesus é o Cristo! Jesus 
é o Senhor!” (AVVD-31 de dezembro de 2000) 

 

150.  VIRTUDES 

“entre outros tesouros, tenho também o tesouro do Caminho das Virtudes; 
esse Caminho das Virtudes é traçado por Meu Pai; é um Caminho coberto 
por safiras, uma entrada encantadora para o Céu; para ser capaz de entrar 
no céu e em Minhas Cortes Reais, onde poderás entrar e sair entre Meus 
Anjos e Santos, visto que serás contado como um deles, teu coração deve 
ser considerado irrepreensível com relação à Minha Divina Vontade; este 
Caminho está ao alcance de todos e cabe a ti entrar neste Caminho que 
conduz à Vida; se te decidires por Mim e entrares no Caminho das 
Virtudes, imediatamente ele iluminará tua face, e, no fim desse Caminho, 
Eu estarei esperando por ti para coroar-te com botões de rosa que nunca 
murcham, enquanto louvares Meu Santo Nome três vezes Santo;” (AVVD-

data desconhecida de 2001) 
 
“criei-te para governar Comigo, mesmo enquanto ainda estás na Terra; 
posso deificar tua imagem, se receberes o tesouro do Caminho das 
Virtudes;” (AVVD-data desconhecida de 2001) 
 
“bem-aventurado é aquele que recebe esse tesouro e dele se utiliza; 
enquanto caminhas sobre essas safiras, ganharás esperança em teu 
coração porque teu trabalho será de utilidade; tuas conquistas serão 
proveitosas para tua santificação e para Minha Glória e Meu Trono; tu 
não mais te afastarás do Caminho da Verdade, pois Me terás como teu 
Santo Companheiro; serei teu Diretor Espiritual, dirigindo teus passos 
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com Meu Cetro Real; a Soberania estará contigo e o poder do Altíssimo 
estará sobre ti para derramar luz aos teus pés;” (AVVD-data desconhecida de 2001) 
 
“se escolheres seguir o Caminho das Virtudes, isso significará que Me 
escolheste para ser teu Rei, a fim de reinar sobre ti; desse modo o Espírito 
Santo te concederá Sabedoria, por teres escolhido pisar o caminho dos 
bons, persistindo no Caminho dos justos;” (AVVD-data desconhecida de 2001) 
 
“como Eu sou teu Conselheiro e Mestre, sorri, deixa tua face sorrir, pois 
a graça te envolve! em Meu Palácio e nas Cortes Reais de Meu Reino, 
Minha Glória ressoa e todos ouvem gritos de Glória!” (AVVD-02 de maio de 2001) 
 
“quereis ser um perfeito filho de Deus? em outras palavras, quereis ser 
chamados deuses por participação? entrai, então, no caminho das 
virtudes; trabalhai pela vossa salvação e não olheis para trás;” (AVVD-05 de 

maio de 2001) 
 
“estou disposto a deificar-te e a escrever teu nome no livro da vida;” (AVVD-

05 de maio de 2001) 
 
“bondade e gentileza são os caminhos que escolho para ti, pois Meus 
caminhos são Amor e Verdade;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
 
“coloquei a teu lado Virtude e Integridade para serem tuas alegres 
Companheiras;” (AVVD-03 de fevereiro de 2003) 
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GRUPOS DE ORAÇÃO E CONTATOS 
 
 
 
Deus pediu a Vassula para formar grupos de oração. Estes são ecumênicos por 
natureza e são chamados de Grupos de Oração A Verdadeira Vida em Deus. 
Eles estão agora disseminados por mais de 77 países em todo o Mundo, 
inclusive em mais de 30 estados dos EUA e Canadá. Para outras informações, 
por favor, contate no Brasil: gruposavvd@gmail.com 
 
Ou visite os sites: 
 
Em português: 
 
http://www.avvdbrasil.org.br/index.php/frutos-avvd/grupos-de-oracao 
 
Em inglês: 
 
www.tlig.org/en/contacts/assoc/  
e 
www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/ 

 

 

 

 

http://www.tlig.org/en/contacts/assoc/
http://www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/


714 

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS ÍNDICE TEMÁTICO 
 

 

 

 

 

PRATICANDO A CARIDADE 
 
 
As Mensagens que Deus tem dado a Vassula não são apenas para os cristãos, 
mas para todas as pessoas, e está claro que a nossa fé deve ser posta em 
prática e nosso amor, traduzido no serviço aos outros.  
Em 1997, Vassula teve uma visão da Virgem Maria bem do lado de fora do 
local de nascimento de Cristo, em Belém. Nesta visão, a Virgem Maria lhe disse 
que, além de dar às pessoas o alimento espiritual, ela precisa dar às pessoas o 
alimento tangível também. Em outra Mensagem, Jesus lembra a Vassula: "o 
que você fizer ao menor de todos, você o faz a Mim". Com a cooperação de 
muitos voluntários, Vassula já fundou casas – chamadas de Beth Myriam, o 
que significa Casa de Maria – em 16 países em todo o mundo. Nestas casas, 
que estão abertas a todas as pessoas, independentemente da fé, eles 
oferecem comida e dão assistência aos necessitados, e algumas também 
prestam serviços médicos e dão educação escolar.  
Informações sobre as Beth Myriam podem ser encontradas nos sites: 
Em português:  
www.avvdbrasil.org.br/index.php/frutos-avvd/casa-de-maria-beth-myrian 

Em inglês:  
www.tlig.org 
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NOTAS 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Mensagens completas de A Verdadeira Vida em Deus, recebidas por Vassula 
Rydén entre 1986 e 2003, estão disponíveis em um único volume (ilustrado 
acima) em diversas línguas. Em inglês há também uma versão de 6 livretos. 
O livro está disponível também em versão eletrônica:  

Em português: https://tlig.cld.bz/A-Verdadeira-Vida-em-Deus 

Em inglês (texto original): https://tlig.cld.bz/True-Life-in-God-Messages 
 
Para mais informações visite os sites: 
www.avvdbrasil.org.br/ (em português) 
www.tlig.org/pg.html- (em português) 
www.tlig.org- (em inglês) 

http://www.avvdbrasil.org.br/
http://www.tlig.org/pg.html
http://www.tlig.org/
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“converti muitas almas com Minha Mensagem de Paz e Amor; cordeiros 
desgarrados voltaram para Mim caindo em Meus braços;” (AVVD-24 de janeiro 
de 1988) [CONTRACAPA] 
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