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INTRODUÇÃO 
 

A transcrição das orações contidas nas Mensagens de A 
Verdadeira Vida em Deus, que agora apresentamos, é fruto da 
busca pelo reencontro com o nosso Criador e com nosso Salvador, 
Jesus Cristo. 

Ao aceitar o pedido de Margarida Maria dos Santos Pereira 
Couto, (então, responsável pela evangelização da AVVD no Brasil, 
através das obras de A Verdadeira Vida em Deus), de organizar 
um livro somente com as orações dos volumes editados, não 
imaginava que com o meu sim, estaria entrando em uma rede de 
amor que o próprio Senhor me preparou para O conhecer melhor. 

Quando iniciei esse trabalho em 2010, pensava que a 
finalidade seria somente para ajudar nos momentos de oração. Mas 
ao longo do trabalho, fui percebendo a mudança e o crescimento 
espiritual que foi ocorrendo comigo. O bem e o entendimento que 
fui absorvendo com as leituras e com toda a organização e 
sistematização, fez crescer em mim a vontade de querer cada vez 
mais as coisas do Céu, e a buscá-Lo, preferencialmente, a qualquer 
outra coisa mundana. Portanto, assim como ocorreu comigo, 
acredito que ocorrerá com quem se detenha, também, nestas 
orações. 

O próprio Senhor alimentou Vassula, no início, com 
“alimento líquido”, com todo o amor, carinho e zelo, e como uma 
criança, foi crescendo na fé até chegar ao “alimento sólido”. 
Acredito que essas orações que Ele nos deixou, seja um excelente 
caminho para nos prepararmos, recebermos e nos apropriarmos 
das graças de Deus, para que ao final, possamos tomar parte no Seu 
banquete, na eternidade e da vida da Santíssima Trindade. 

Assim, agradeço a Deus e aos irmãos de caminhada, a 
oportunidade de contribuir com este compêndio, e espero que a sua 
leitura-orante possa fazer frutificar bênçãos e bênçãos na vida de 
todos os que buscam o Senhor com sinceridade de coração, pois Ele 
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mesmo diz “...vossas orações são uma carícia em Mim...” 
(AVVD-24/04/1997). 

 
Nota: Fizemos uma completa revisão neste livro, objetivando a 

inclusão de trechos de algumas das Mensagens Recentes (de 2003 a 
2021), além de atualizar o texto anterior para a tradução mais recente 
empregada no Livro Único, volumes I e II. (Associação A Verdadeira 
Vida em Deus) 

 
 

 
Cassio Cardoso Tavelin 
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1986 
 

 
27 de setembro de 1986 
 
 

ajudai-me, Pai,  
e conduzi-me às Vossas pastagens de repouso,  
onde corre eterna água pura;  
sede Minha Luz para mostrar-me o Caminho; 
Convosco, ao Vosso lado, caminharei; 
Convosco, iluminando-me, falarei;  
Pai Amado, permanecei em mim 
para que eu tenha Paz e sinta Vosso Amor; 
eu Vos seguirei em Vossas pegadas;  
Convosco permanecerei;  
iluminai-me, amai-me,  
ficai comigo agora e para sempre; 
amém; 
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1987 
 

 
 

07 de março de 1987 
 
 

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. 

 
 

20 de março de 1987 
 
 

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

 
 
26 de março de 1987 
 
 

Que o Senhor Todo Poderoso seja Bendito,  
que Seu Reino impere em eterna Glória, 
que Seu Santo Nome seja Glorificado, 
que Sua Palavra penetre e permaneça em cada 
coração; 
amém; 
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01 de maio de 1987 
 
 

Meu Pai, conduzi-me 
onde Vossa vontade quer que eu vá; 
permiti-me viver em Vossa Luz 
e aquecer meu coração, 
para que possa iluminar, e dê calor 
àqueles que se aproximarem de mim; 
 
bendito seja o Vosso Nome 
por dar-me todas essas graças 
apesar de minha insignificância; 
 
bendito seja o Vosso Nome 
pelo Bem que me fizestes 
e pela Misericórdia que me demonstrastes, 
elevando-me perto de Vosso Coração; 
amém; 

 
 
13 de maio de 1987 
 
 

Jesus, meu Amor, 
meu Pão, minha Vida, minha Alegria, 
meu Alento, meu Repouso, meu Santo Companheiro, 
meu Salvador, minha Visão, meu Tudo, 
Eu Vos amo! 

 
 

15 de maio de 1987 
 
 

Amado Pai,  
purificai-me com o Sangue de Vosso Filho; 
Pai, purificai-me com o Corpo de Vosso Filho; 
Amado Pai, afastai o espírito maligno  
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que agora me tenta;  
amém; 

 
 
16 de maio de 1987 
 
 
 

Ó Pai, 
cumpre aquilo que deve ser cumprido; 
que Vossas palavras penetrem, abençoem e 
purifiquem  
os corações de Vossos filhos; 
Pai, fazei aquilo que o Vosso Coração deseja, 
e seja feita Vossa vontade;  
amém; 

 
 
19 de maio de 1987 
 
 

Ó Pai Celestial, Pai de Amor, 
vinde a nós, livrai-nos do mal; 
Pai, amai-nos 
e permiti-nos habitar em Vossa Luz; 
fazei conforme Vosso Coração deseja; 
que Vosso Nome seja glorificado; 
amém; 

 
 
20 de maio de 1987 
 
 

Pai, 
venho a Vós  
pedir-Vos para inspirardes Vossas ovelhas, 
iluminai-as para que encontrem Paz e 
Amor na Unidade; 
amém; 
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25 de maio de 1987 
 

 
Pai Celestial, 
que eu possa glorificar-Vos, 
libertai Vossos filhos do mal, 
que eles possam estar em Vossa Luz, 
que seus corações se abram 
e, com Vossa Misericórdia, Vos recebam; 
amém; 

 
 
 
02 de junho de 1987 

 
 

Ó Pai,  
ficai comigo até o fim; 
sou fraca; 
dai-me Vossa Força para  
que Vos glorifique, 
amém.” 

 
 
07 de julho de 1987 
 
 

Pai de Misericórdia, 
uni vossas ovelhas, juntai-as novamente,  
que elas percebam sua aridez,  
perdoai-as, moldai-as naquilo que desejais que elas 
sejam, 
recordai-lhes Vossos caminhos, 
que toda Glória esteja em Vosso Santo Nome para 
todo o sempre,  
amém; 
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24 de agosto de 1987 
 
 

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; 

 
 
04 de setembro de 1987 
 
 

Pai, 
recebei-me em Vossos Braços,  
deixai-me repousar junto de Vós,  
santificai-Me, Pai, 
quando Me receberdes, 
perdoai meus pecados  
como eu os perdoei aos outros. 
Glória a Deus meu Pai,  
eu Vos bendigo, amém. 

 
 
22 de setembro de 1987 

 
Ó Amado Criador, Espírito Santo,  
eu Vos bendigo pelas Obras que derramastes sobre 
mim,  
eu Vos bendigo pela Luz que projetastes sobre mim, 
Glória a Deus Todo-Poderoso, 
amém; 
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12 de outubro de 1987 
 
 

Pai amado, 
eu Vos amo, eu Vos bendigo, 
eu Vos agradeço por Vossa Misericórdia; 
tornai-me digna de Vós, 
para que possais servir-Vos completamente 
de mim; fazei uso de mim como quiserdes, 
eu Vos amo; 
amém; 
 

 
10 de novembro de 1987 
 

 
Pai Justo e Bem-Amado, 
bendito seja o Vosso Nome, 
reuni todos os Vossos fiéis, 
que os céus proclamem Vossa Retidão, 
que todo lábio louve continuamente Vosso Santo 
Nome, 
que a maldade seja banida dos impostores, 
ajudai aqueles cujo espírito está abatido, 
revivei-os como Vossa Palavra assegurou, 
manterei e cumprirei a promessa que fiz, 
rezo por Vossas Igrejas, 
que elas sejam todas uma, Pai, 
que elas sejam uma em Vós; 
amém; 

 
 

13 de novembro de 1987 
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Pai Justo, Meu Refúgio, 
enviai Vossa Luz e Vossa Verdade, 
deixai que sejam meu guia 
para conduzir-me à Vossa Santa Morada, onde 
viveis; 
Eu, de minha parte, amo-Vos plenamente, 
manterei minha promessa de cumprir Vossa 
palavra; 
Santo Pai, estou consciente de minhas faltas, de 
meus pecados, 
tende misericórdia de mim em Vossa Bondade 
e em Vossa grande Ternura 
perdoai meus pecados, purificai-Me, Senhor; 
sede meu Salvador, renovai-me, 
conservai meu espírito fiel a Vós e generoso 
eu Vos ofereço minha vontade, entregando-me, 
estou disposta a ser Vossa tábua de escrever, 
louvo Vosso Santo Nome e Vos agradeço 
por todas as bênçãos e pela paz que me destes; 
amém; 

 
 
 

25 de novembro de 1987 
 

 

Sim, Senhor. Juntos.  

Oh! Como Vos amo, Jesus! 

(Jesus vem com Seu Coração na Mão no-Lo oferecendo.  

O Amor, com Seu Terno Coração, vem, outra vez,  

nos ajudar a nos desembaraçarmos das redes de Satanás.) 

Eu Vos amo, Senhor! 
 

 
11 de dezembro de 1987 
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Pai, 
que a paz seja o objeto de sua discussão, 
perdoai sua insinceridade; 
Pai, não fiqueis à parte se me perseguirem, 
vinde, vinde em minha defesa, ficai a meu lado, 
iluminai-os e ensinai-os, 
deixai-os ver seus erros, 
Vós sois Justo, 
ao invés, brilhai sobre eles, 
para que Vos louvem e digam: 
"Grande é nosso Deus Altíssimo 
que deseja ver Seus filhos em Paz, 
louvado seja o Senhor que desce para nos unir, 
louvado seja o Senhor que vem anunciar Suas Obras 
de hoje; 
Amém; 
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1988 
 
 
 

10 de janeiro de 1988 
 
 

Pai, Justo, 
desejo fazer Vossa Santa Vontade, 
desejo prosseguir 
e agradar Vosso Coração sempre tão Sensível, 
substituindo os espinhos por meu amor, 
espinhos que ainda estão em Vós; amém; 

vem, Eu te ensinarei outra oração, muito eficaz para 
reparações; repete depois de Mim estas palavras: 

"Eu creio, adoro, espero e Vos amo; amém." 

 
 
25 de janeiro de 1988 
 
 

Pai, ó Abba! 
ofereço-Vos minha vontade, 
ofereço-Vos minha vida, entrego-me, 
Pai Justo, 
se for de Vossa Vontade, 
tornai-me digna 
para que possais fazer uso de mim, 
fazei-me, inteiramente, 
uma vítima de Vossos ardentes desejos, 
fazei conforme deseja Vosso Coração; 
amém; 
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ORAÇÃO DE REPARAÇÃO À MARIA 
 

Ó Santa Mãe, 
eu repararei pelas ofensas 
ditas contra Vosso Imaculado Coração, 
aceitando tornar-me uma vítima de 
amor pelo Amor; 
amém.” 

 

Pai Amado, 
preciso que aumenteis 
minha fé, meu amor, minha esperança, 
para que eu possa novamente glorificar 
Vosso Santo Nome; 
amém; 

 
 
01 de março de 1988 
 

 
vede, Pai, 
o que tendes diante de Vossos olhos, 
tendes a Miséria; 
perdoai-me, Pai, 
pois não sou digna de ter recebido todas essas 
graças; 
eu nada mereço, pois nada sou, 
permiti a esse nada apoiar-se em Vós, 
pela Vossa infinita Bondade; 
amo-Vos, Amado Pai, 
apesar de minha miséria e insignificância; 
preciso de Vossa Força para poder trabalhar 
e cumprir tudo aquilo que deve ser cumprido, com 
Vossa Graça 
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amém; 
 
 
 

16 de março de 1988 
 
 

glória a Deus! 
bendito seja nosso Senhor! 
louvado seja o Senhor! 
permiti-me caminhar ao Vosso lado; 
Amém; 

 
 
24 de março de 1988 
 
 

Deus Todo-Poderoso, 
ensinai Vossos Caminhos à Vossa serva, 
ensinai-me humildade, paciência e amor, 
guiai-me em Vosso Caminho de Justiça e Virtudes, 
entrego-me a Vós, 
oferecendo-Vos minha vontade, 
perdoai meus pecados, renovai-me, 
tornai-me digna para que possais fazer uso 
inteiramente de mim; 
amém; 

 
 
 
26 de março de 1988 
 
 

Meu Deus, 
não posso mais desviar meus olhos 
de Vossa Divina Face; 
meus olhos estão fixos em Vós, 
em intermináveis horas de adoração, 
e minha mente não pode separar-se 
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de Vós, Amado Pai; 
em cada segundo na Terra e no Céu 
minha mente está absorvida em Vós, Convosco. 
 
Vivo por Vós e respiro por Vós, 
sois minha alegria e meu sorriso. 
Eu creio, adoro, espero 
e Vos amo infinitamente. 

 
 
 

Santo Espírito, 
descei sobre nós, renovando-nos, 
enchei nossa alma com Vosso Amor, 
repousai em nossa alma atormentada, concedendo-
nos Paz; 
envolvei-nos com Vossas asas 
protegendo-nos de todo mal, 
tornai-nos humildes, guiai-nos em Vossa Luz 
para sermos capazes de conhecer Vossos desejos 
e realizá-los; 
amém; 

 
 
19 de abril de 1988 
 
 

Pai, que possamos estar unidos 
numa só Fé e num só Batismo 
sob Vosso Santo Nome; 
que possamos ser um em Vós 
como Vós, Jesus, sois um com nosso Pai; 
conservai-nos sob Vosso Nome, 
o qual nos destes. 
Amém; 
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04 de maio de 1988 
 
 

Jesus nos recomenda que rezemos diariamente estas três orações: 
 

 
NOVENA DE CONFIANÇA NO SAGRADO CORAÇÃO 

 

“Ó Senhor, Jesus Cristo, 
ao Vosso Sacratíssimo Coração 
confio esta intenção: 
(fazer o pedido). 
Apenas olhai para mim 
e fazei o que Vosso Coração Vos inspirar... 
que o Vosso Sagrado Coração decida... 
conto com Ele... confio Nele... 
lanço-me em Sua Misericórdia... 
 
Senhor Jesus, não me desapontareis 
Sagrado Coração de Jesus, confio em Vós. 
Sagrado Coração de Jesus, 
creio em Vosso amor por mim. 
Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o Vosso Reino. 
 
Ó Sagrado Coração de Jesus, 
já Vos pedi muitas graças, 
mas imploro-Vos ardentemente essa; 
tomai-a, colocai-a em Vosso Sagrado Coração e, 
quando o Eterno Pai a vir coberta com Vosso Precioso 
Sangue, 
não a recusará. 
Ela não mais será minha oração, mas a Vossa, ó Jesus. 
 
Ó Sagrado Coração de Jesus, 
deposito minha confiança em Vós, 
que eu não seja confundido. Amém.” 



 
 

 
 - 26 - 

 
 

ORAÇÃO À SÃO MIGUEL ARCANJO 
 

 
“São Miguel Arcanjo, 
defendei-nos no combate, 
sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do 
demônio. 
Instante e humildemente Vos pedimos 
que Deus sobre ele impere, e Vós, Príncipe da Milícia 
Celeste, 
pelo Poder Divino 
precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos 
malignos 
que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.” 

 
 

LEMBRAI-VOS - ORAÇÃO DE SÃO BERNARDO 
 

 
“Lembrai-Vos, 
ó piíssima Virgem Maria, 
que nunca se ouviu dizer 
que algum daqueles que têm recorrido à Vossa proteção, 
implorado Vosso auxílio e reclamado Vosso socorro 
fosse por Vós desamparado. 
 
Animado, pois, com igual confiança, 
Virgem das Virgens, minha Mãe, 
a Vós recorro, de Vós me valho e, 
gemendo sob o peso de meus pecados, 
prostro-me aos Vossos pés. 
 
Não desprezeis minhas súplicas, 
ó Mãe do Verbo Encarnado, 
mas dignai-Vos ouvir-me propícia e 
alcançar-me o que Vos rogo. Amém.” 
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07 de maio de 1988 
 
 

Pai de Misericórdia, 
em adoração, estou aos Vossos Pés, 
em Vós espero e creio, 
amo-Vos infinitamente, 
amém; 

 
 
 
10 de outubro de 1988 
 
 

ORAÇÃO PARA MEU REGRESSO 
 

vinde Senhor! voltai para nós, 
ouvi nossos tristes gritos deste deserto; 
senti nossa sede e tende Misericórdia de nós, 
voltai para nós, vinde e destruí toda maldade 
substituindo-a por Amor, 
amém; 

 
 

24 de dezembro de 1988 
 

 
VIGÍLIA DE NATAL 

 
Hoje é a Vigília de Vosso Nascimento. 
Senhor! Eu me alegro tanto, 
Meu Bem-Amado, Santo dos Santos! 
Louvado seja Nosso Senhor! 
Ó Deus, dissolvei-me em Vossa Santidade 
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e mostrai-me como viver santamente. 
Dissolvei-me, Eterno, 
em Vossa Pureza, purificando-me. 
Bem-Amado, santificai-nos, Vossos filhos, 
e uni-nos todos num só Rebanho, 
glorificando-Vos e louvando-Vos ao redor 
de um Tabernáculo. 
Permiti a Vosso Espírito de Verdade descer sobre todos nós 
para nos mostrar A Verdade. 
Que Vossa Luz seja nosso Guia nessa escuridão 
e nos leve à Verdade, 
conduzindo todos nós sob um só pastor, até Vosso Regresso. 
Senhor, VINDE !
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1989 
 
 
 
27 de janeiro de 1989 
 

 
Louvado seja o Senhor 
por ter olhado para a Miséria 
e por ter-me elevado. 
Louvado seja o Senhor 
por ter-Me ressuscitado dentre os mortos. 
Glória a Deus 
por descer e inclinar-Se até nós 
para nos redimir do mal. 
Bendito seja o Senhor 
pela compaixão que tem por Seus filhos. 
Amém. 

 
 

30 de janeiro de 1989 
 

 
ORAÇÃO PELOS JOVENS 

 
Meus Olhos estão especialmente sobre a juventude 

desta era de trevas; vem, rezemos ao Pai; 
 

ó Pai, 
tende compaixão de vossos filhos, 
especialmente dos jovens; 
tomai essas almas e colocai-as debaixo de Vossas 
asas, 
resgatai-as do Maligno, 
redimi-as da Letargia que as rodeia, 
enchei-as com Vosso Santo Espírito de Verdade 
e conduzi-as à Vossa Luz para todo o sempre, 
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amém; 
 
 
 
27 de março de 1989 
 

vem descansar Minha Cabeça, sê Meu apoio para a 
cabeça, sê Meu escabelo, sê Meu Céu; deixa-Me liderar-
te através deste vale de morte; em breve, Eu te tirarei 
desta desolação e te levarei para Minha Morada, que é 
tua Morada também; Minha filha, sê uma Comigo; ó filha 
queridíssima, tu Me consolarás, teu Salvador? 

Bendito seja Nosso Senhor 
que faz maravilhas de amor por mim. 
Senhor, como é grande Vossa Bondade 
reservada para aqueles que Vos temem, 
concedida àqueles que se abrigam em Vós, 
para que toda a humanidade veja! 
 
Alegrai-vos em vosso Senhor e Salvador, 
exultai vós, os virtuosos, 
gritai de alegria, todos de corações retos! 

 

29 de março de 1989 
 
 

ORAÇÃO DO PAI NOSSO 
 

rezai com vosso coração; Eu preciso de amor; vinde 
adornar-Me com orações de vossas orações que brotam 
de vosso coração, vinde extrair de Meu Coração que é um 
Abismo de Amor e enchei o vosso; digo-vos o mais 
solenemente, as horas voam, queridas almas, vinde a 
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Mim; Paz! Paz! Paz! clamai às nações por Paz, Paz para 
vos unir! Paz para amar! Paz para Me 
glorificar! aproxima-se o dia em que cada visão que 
Meus videntes tiveram se realizará, pois sempre cumpro 
o que anuncio; Meus bem-amados, rezai por Meu Pedro; 
rezai pelo Patriarca; rezai por todos Meus 
sacerdotes;1 rezai para que Meu Rebanho seja um, assim 
como Eu e o Pai somos Um e o Mesmo; 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, (...)  

 
Pai Nosso que estais nos Céus,  
santificado seja o Vosso Nome,  

venha a nós o Vosso Reino,  
seja feita a Vossa Vontade,  

assim na terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai, hoje, 

perdoai-nos as nossas ofensas,  
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, 

e não nos deixeis cair em tentação,  
mas livrai-nos do mal. 

Amém. 
 
 

02 de junho de 1989 
 

 
Ó Sagrado Coração de Jesus, 
ensinai-me Vossos Caminhos; 
Sagrado Coração de Jesus, 
guiai-me pelo Caminho da Integridade, 

 

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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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; 

 
 
 

15 de junho de 1989 
 

 
Eu sou; discerne-Me... fica preparada para 

receber-Me, Meu anjo, 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; 

 
 

29 de junho de 1989 
 

Bendito seja nosso Senhor, o Onipotente, 
que sozinho realiza maravilhas. 
Meu Deus, Vós me ensinastes Vossa Palavra 
e ainda proclamo vossas maravilhas. 
Cheio de Compaixão, perdoastes minha culpa 
e me trouxestes de volta à minha razão. 
Fizestes-me compreender e perceber estas Palavras de 
Sabedoria: 
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“Os que Me comem terão ainda fome, os que Me bebem 
terão ainda sede;”2  
Semelhante a uma mulher que enviuvou, 
vagueio neste deserto 
procurando Vossa Fonte Eterna e Vossas verdes pastagens 
onde possa descansar minha cabeça e repousar. 

Eu sou; reza e deixa-Me ouvir tua oração, a oração 

que te ditei: 

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; 

 
 
08 de julho de 1989 
 

flor, lembra-te de, quando Me vires, sorrir para 
Mim; Eu sou Amor e estou a teu lado; deixa-Me ser teu 
Educador; 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; serei Eu quem te guiará até 
o fim; 

 

2 Eclo. 24, 21. 
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vem, tu que ainda erras nesse deserto dizendo: 
"Procurei Meu Redentor, mas não O encontrei:"  

encontra-Me, Minha bem-amada, 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, não 

peques mais,  
deixa de praticar o mal, aprende a fazer o bem, 

busca a justiça,  
ajuda os oprimidos e deixa esse deserto e essa 

aridez exultarem;  
deixa tua tepidez se inflamar em uma chama 

ardente,  
renuncia à tua apatia e substitui-a pelo fervor; 
 
 

 
15 de julho de 1989 
 

Meu Senhor, vinde, erguei-me e permiti-me encontrar-Vos, 
que Vossa Luz brilhe sobre mim. 
Tento não esquecer Vossos estatutos; 
embora os laços de meus perseguidores 
não pareçam mais frouxos, onde vivo nesse deserto, 
mas, lembrando-me de Vossa Presença em meu coração 
ganho coragem. 
Alegro-me com Vossa Presença, Santo dos Santos. 

...ama-Me, repara pelos que não o fazem, agrada 
Meu Sagrado Coração e aprende esta pequena oração: 
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Ó Sagrado Coração de Jesus, 
restaurai minha alma, 
escondei meu coração 
em Vosso Sagrado Coração, 
para que eu possa viver; amém; 

 
 
 
30 de julho de 1989 
 
 

Senhor, tomai-me em alma, 
tomai-me em espírito, meu Senhor Jesus, 
tomai meu coração, tudo é Vosso, 
Vosso Amor é melhor que a própria vida; 
ponho minha esperança em Vós; 
amém; 
 
 

04 de agosto de 1989 
 
 

Meu Senhor,  
não escondais Vossa Santa Face daqueles que Vos amam, 
inclinai-Vos a nós e vinde em nosso auxílio, voltai para 
nós.  
Voltai para nós. Apressai-vos em voltar!  
Que Vossos filhos vejam o que podeis fazer por eles,  
que vejam Vossa Glória. 

 
 
09 de agosto de 1989 
 

vem! tu que ainda erras nesse deserto dizendo: 
"procurei Meu Redentor, mas não O encontrei;"  
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encontra-Me, Meu bem-amado, na pureza do 
coração,  
amando-Me sem interesse próprio;  
encontra-Me na santidade, no abandono que desejo 
de ti;  
encontra-Me no cumprimento de Meus 
Mandamentos;  
encontra-Me na substituição do mal pelo amor,  
encontra-Me na simplicidade de coração; não 
peques mais;  
renuncia à prática do mal; aprende a fazer o bem, 
busca a justiça;  
ajuda o oprimido; que esse deserto e essa aridez 
exultem;  
que tua tepidez se inflame em uma chama ardente;  
abandona tua apatia e substitui-a pelo fervor; 

faze todas essas coisas para que possas dizer: 
"Procurei meu Redentor e O encontrei; Ele estava perto 
de mim todo o tempo, mas em minha escuridão não 
consegui vê-Lo; oh! Glória a Deus! Bendito seja nosso 
Senhor! como pude ser tão cego?" 

 
29 de agosto de 1989 
 

 
Preparai meu coração, Senhor, para ouvir Vossa Palavra. 
Rezo para Vós, Senhor do Amor, Senhor de Misericórdia, 
em Vosso grande Amor, respondei-me; 
Deus, brilhai em mim e revivei-me com Vossa Luz! 
Amém. 

 
 

4 de setembro de 1989 
 

 
Em tempos de perseguição, 
minha alma encontra em Vós caloroso abrigo, 



 
 

 
- 37 -  

até que a violenta tempestade termine outra vez. 
Inclino meu ouvido em direção ao Céu 
para ouvir Vossa Meiga Voz, sempre tão consoladora. 
Não preciso temer, a meu lado Vossa Santa Presença 
consola-me, 
não há ninguém que possa substituir Vossa Fidelidade, 
Sois, agora, meu Mestre, 
o Altíssimo, o Senhor dos Senhores, meu Redentor, 
e, assim, eu me abandono inteiramente a Vós, 
entrego minha alma e meu coração em Vossas Divinas 
Mãos. 
Amém. 

 
 
 

14 de setembro de 1989 
 
 

Devolvei-me o júbilo da Vossa salvação 
e que um espírito generoso me sustente. 
Vou ensinar Vossos caminhos aos transgressores, 
para que os pecadores voltem a Vós.3  
 
 

29 de setembro de 1989 
 

 
Aleluia! 
O Senhor inclina-Se para ouvir-me toda vez que O chamo, 
meu olhar está fixo em Vós, meu Senhor, 
medito em Vós sem cessar, 
sois meu Alimento, meu Pão e meu Vinho, 
Nada mais preciso neste mundo hostil; 
minha alma tem sede de Vós, 
por Vós, meus lábios estão ressequidos; 
sois meu Deus que me procurou 
e me encontrou em minha miséria; 

 

3 Sl. 51, 14-15. 
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permiti-me habitar em Vosso Sagrado Coração. 
 
 

"Para mim é bom ser afligido, 
para aprender vossos estatutos.”4  
Sei que me fazeis sofrer por Amor. 
Prodigalizais Vosso amor em mim 
porque me fizestes Vossa descendência. 
Sei que ensinais quem amais. 
Vós, Senhor, sois um Fogo consumidor! 

 
 
 
 

30 de setembro de 1989 
 

 
Eu me alegrarei em Vosso Amor para sempre, 
Meu Jesus, a cada hora do dia. 
Não deixarei de proclamar Vosso Amor e Fidelidade, 
pois o Amor foi feito para durar sempre 
e firmemente enraizado nos Céus e na Terra. 
Tempo virá em que ninguém será capaz de negar esse 
amor! 

 
 

7 de outubro de 1989 
 
 

Jesus, eu Vos amo;  
Jesus, perdoai meus pecados;  
Jesus, libertai-me de minhas dúvidas;  
Jesus, não permiti ao demônio aproximar-se de 
mim; 
 

 

 

4 Sl. 119, 71. 
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10 de outubro de 1989 
 

 
Hoje, minha alma anseia por Vós, 
dei-Vos meu coração e minha alma para formar; 
meu Senhor veio a mim 
em todo Seu esplendor e Majestade, 
para elevar a Si minha alma 
e mostrar-me Seu Grande Amor e Misericórdia; 
Ele me elevou com Ternura 
para proclamar a todas as Nações, 
Seu Infinito Amor e Sua Misericórdia. 
Seu Amor é Eterno. 

 
 
 
 
 
 

26 de outubro de 1989 
 
 

rezai frequentemente ao Espírito Santo esta oração: 

vinde Espírito Santo, 
vinde através da poderosa intercessão 
do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima 
Esposa; 
amém;  

 
 

30 de outubro de 1989 
 
 

Senhor, salvai-nos em Vosso amor, 
que Vossa Santa Face sorria para os que Vos amam; 
Nosso Protetor, vinde a Vossos Abéis, nós precisamos de 
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Vós. 
 
 
8 novembro de 1989 
 
 

Renovo meu voto de fidelidade a Vós, meu Salvador e 
Senhor. 
Ajudai-me a mantê-lo. Ajudai-me a ser-Vos fiel. 
Senhor, Vós fizestes grandes coisas por mim. 
Elevastes minha alma a Vós 
e permitistes-me viver sob Vossa Luz. 
Cobristes minha nudez com Vossos Majestosos Dons. 
Vós me renovastes. 
Vós me ressuscitastes como ressuscitastes Lázaro. 
Vós me libertastes; e eu Vos Amo e Vos adoro. 

 
 
 
 
 
14 de novembro de 1989 
 
 

meu Salvador, 
aumentai meu amor, 
aumentai minha fé, 
aumentai minha esperança, 
que tudo isso seja feito 
conforme Vossa Divina Vontade; 
amém; 
 
 

16 de novembro de 1989 
 
 

Senhor? Elevo meus olhos a Vós, 
elevo minha alma a Vós, 
anseio por Vós, meu Salvador, 
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Vossa Santa Presença é minha delícia; 
oh! tomai minha causa e defendei-me! 

 
 
22 de novembro de 1989 
 
 

por favor, Pai, 
revelai-me Vosso Amor, 
pois ao revelardes Vosso Amor, 
estais revelando-me Vossa Santa Face, 
brilhai em mim, 
não deixeis ninguém me enganar, 
sede meu Guia, meu Mestre e meu Educador, 
deixai-me aprender dos Lábios da Sabedoria; 
amém; 

 
 
 
 
 
23 de novembro de 1989 
 
 

Meu Rei, 
conduzi todas as almas à Verdade, 
para que possam glorificar-Vos ao redor de um só 
Tabernáculo, 
que aqueles que ouvem certamente, 
mas não compreendem, compreendam desta vez, 
e aqueles que olham certamente, 
mas não percebem, percebam desta vez, 
penetrando em Vosso Mistério, 
abrandai seu coração para que possam compreender 
com seu coração, e não com sua mente 
e, portanto, sejam convertidos e curados por Vós, 
louvando-vos, meu Rei. 
Amém. 
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29 de novembro de 1989 
 
 

COMUNHÃO 
 

vem, arrepende-te... confessa teus pecados, Meu 
filho; 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!" 

 
 
 
04 de dezembro de 1989 
 
 

Pai! 
Vós que levantastes minha alma deste tenebroso 
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exílio 
e me colocastes sob Vossas Asas, 
tende piedade de mim, 
encorajai-me quando eu tiver medo, 
dai-me Vossa Paz e Vosso Amor, 
firmai-me em uma Fé maior, 
para que eu possa novamente glorificar Vosso Santo 
Nome; 
amém; 
 
 

24 de dezembro de 1989 
 
 

Bendito seja nosso Senhor, o Deus da Misericórdia, 
pois visitou Seu povo, 
veio em seu socorro, 
veio dar Luz 
aos que vivem nas trevas e na sombra da morte 
Glória Àquele que vem guiar nossos pés 
no caminho da Paz e do Amor. 
Amém. 

 
 
29 de dezembro de 1989 
 
 

Senhor, meu Deus,  
que adoro no silêncio, dia e noite,  
Vós que, do céu, baixastes Vosso olhar e que,  
de Vosso Santo e Glorioso Lugar, tivestes compaixão de 
Vossos filhos 
que estavam prisioneiros como pombas em gaiolas,  
famintos e enfraquecidos, oprimidos pelo inimigo;  
louvado seja o Vosso Nome que é pleno de bondade. 
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“O povo que andava nas trevas 
viu uma grande luz; 
uma luz raiou 
para os que habitavam uma terra sombria 
como a da morte. 
Multiplicastes o povo, destes-lhe grande alegria; 
eles alegram-se na Vossa presença 
como se alegram os ceifadores na ceifa, 
como se regozijam 
os que repartem os despojos.”5  

 
 
 

“Ó Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, 
prometestes habitar sempre conosco. 
Chamais todos os cristãos 
para que se aproximem e partilhem Vosso Corpo e Vosso 
Sangue, 
mas nosso pecado nos dividiu e não temos poder 
para juntos partilharmos Vossa Santa Eucaristia. 
Confessamos esse nosso pecado 
e nós Vos pedimos, perdoai-nos 
e ajudai-nos a servir os caminhos da reconciliação 
conforme Vossa Vontade. 
Inflamai nossos corações com o fogo do Espírito Santo, 
dai-nos o espírito da sabedoria e da fé, 
da ousadia e da paciência, 
da humildade e da firmeza, 
do amor e do arrependimento, 
através das orações da Santíssima Mãe de Deus, 
e de todos os santos. 
Amém.” 

(Oração do Irmão Sergius Bulgakov) 
 
 
 
 

 

5 Is. 9, 1-2. 
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1990 
 
 
 
17 de janeiro de 1990 
 

 
a Vós pertencem toda a Grandeza, todo o Poder, 
bendito sejais, Senhor, 
todo Misericordioso, 
todo o Esplendor; 
Vossa é a soberania 
e sois o Soberano de tudo e acima de tudo; 
e é por Vós e através de Vós 
que a Unidade descerá como relâmpago, 
para honrar e glorificar Vosso Corpo, 
amém; 

 
 
 

18 de janeiro de 1990 
 
 

O ROSÁRIO ORTODOXO 
 

 
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de nós. 
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de nós. 
 
 
digo-te que se alguém rezar esse Terço6 para Mim, o 

Céu se abrirá para ele e Minha Misericórdia o salvará; 
faze tuas pazes Comigo; faze tuas pazes Comigo; pede-Me 

 

6 O Terço Ortodoxo. 
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todos os dias: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende 
piedade de mim, pecador; 

filha, ensina aos teus irmãos7 essa oração, ensina-
os a estarem na solidão e em silêncio enquanto rezarem 
esse Terço; embeleza Minha Igreja, filha; 

vem, avança, cresce na pureza de coração; 
 
 

19 de janeiro de 1990 
 

 
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; 

 
 

26 de janeiro de 1990 
 
 

Meu Senhor e Rei, 
mantende meu espírito firme e disposto; 
vou ensinar Vossos caminhos 
aos transgressores, 
para que os pecadores voltem a Vós 
amém;8  

 

 

7 Os católicos. 
8 Sl. 51, 12-15. 
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29 de janeiro de 1990 
 
 

Senhor meu Deus, 
elevai minha alma destas trevas para Vossa Luz, 
envolvei minha alma em Vosso Sagrado Coração, 
alimentai minha alma com Vossa Palavra, 
ungi minha alma com Vosso Santo Nome, 
tornai minha alma preparada para ouvir Vosso 
discurso, 
soprai Vosso doce perfume em minha alma, 
revivendo-a, 
arrebatai minha alma para que delicie Vossa Alma; 
Pai, embelezai-me, Vossa filha, 
destilando Vossa pura mirra em mim, 
Vós me levastes à Vossa Corte Celestial, 
onde todos os Eleitos estão sentados, 
Vós me apresentastes aos Vossos anjos, 
ah! que mais poderia minha alma pedir? 
Vosso Espírito deu-me vida 
e Vós, que sois o Pão Vivo, 
restaurastes minha vida, 
ofereceste-me beber Vosso Sangue, 
para poder partilhar eternamente Convosco, Vosso 
Reino, 
e viver para todo o sempre; 
Glória ao Altíssimo! 
Glória ao Santo dos Santos, 
Louvado seja Nosso Senhor, Bendito seja Nosso 
Senhor, 
pois Sua Misericórdia e Seu Amor 
Se estendem de geração em geração e para sempre; 
Amém; 

 
 
03 de março de 1990 
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ORAÇÃO DE SANTO AGOSTINHO 
 

"Tarde Te amei, beleza antiga e sempre nova, tarde Te 
amei! Tu estavas dentro de mim e eu estava fora de mim. Era 
nesse fora que eu Te procurava; com meu espírito deformado, 
precipitava-me sobre as coisas formosas que criaste. Tu estavas 
comigo, mas eu não estava contigo... Retinha-me longe de Ti 
aquilo que não existiria se não existisse em Ti. Chamaste, gritaste 
e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e dissipaste 
a minha cegueira. Exalaste sobre mim o Teu perfume: aspirei-o 
profundamente e, agora, suspiro por Ti. Saboreei-Te, e tenho 
fome e sede de Ti. Tocaste-me e agora desejo ardentemente a tua 
paz."  (Santo Agostinho, confissões, Livro 
X.) 

 
 
10 de março de 1990 
 
 

Pai Santo, 
guarda em teu nome, 
os que Me destes 
para que sejam um como Nós;9  
a fim de que todos sejam um;10  
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 

 

9 Jo. 17, 11. 
10 Jo. 17, 21. 
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outros, 
modestos e humildes, 
que eles percebam Minha Expiação neste tempo de 
Quaresma 
e busquem a verdadeira Sabedoria em Mim; 
amém 
 
 

29 de março de 1990 
 
 

louvado seja o Senhor! Glória a Deus! 
 

 
24 de abril de 1990 
 
 

Eu confio em Vosso Amor, 
que Vosso Amor repouse em nós, 
que ele viva em nós como nunca antes. 

 
 

30 de abril de 1990 
 
 

Senhor, meu Deus, 
salvai-nos em Vosso Amor, educai-nos em Vossa Luz 
e em Vossa Infinita Misericórdia perdoai-nos; 
fazei-nos fortes na fé, 
uni-nos para sermos um, 
para que possamos, juntos, 
ao redor de um Santo Tabernáculo, dizer: 
"há um só Senhor, uma só fé, um só batismo; 
há um só Deus e Pai de todos, 
que é sobre todos, por meio de todos e em todos.”11  

 

 

11 Ef. 4, 5-6. 
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14 de maio de 1990 
 
 

Senhor e Redentor, ouvi minha oração, 
escutai, Senhor todo Misericordioso; 
minhas orações são realmente atrofiadas, 
sou pobre e necessitada, mas estou aqui 
e, deste deserto, clamo por Vosso auxílio, 
Vós conheceis nossas necessidades 
e certamente ouviste as súplicas dos moribundos, 
com uma única Bênção Vossa, Senhor, 
eles serão curados! 

 
 

15 de maio de 1990 
 

 Meus filhinhos, fervorosamente por todas as almas 
que se recusam a ouvir e se recusam a ver, rezai ao vosso 
Pai que está no Céu, desta maneira: 

Pai todo Misericordioso, 
que aqueles que ouvem e ouvem novamente 
e contudo jamais compreendem, 
ouçam, desta vez, a Vossa Voz 
e compreendam que sois Vós, o Santo dos Santos; 
abri os olhos dos que veem e veem, 
contudo jamais percebem, 
para que vejam, desta vez, 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 Vos peço todas essas coisas, Pai Justo, 
para que todas as nações se convertam e sejam 
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curadas 
através das Chagas de Vosso Filho Bem-Amado, 
Jesus Cristo; 
amém; 

 
 
 

23 de maio de 1990 
 
 

Doce Jesus, tão terno, 
Bem-amado, atraí-me, então, às Vossas Pegadas de 
Fidelidade, 
deixai-me ficar doente de amor por Vós, 
deixai-me provar Vossos Sofrimentos, 
eles serão em minha boca 
como os mais raros frutos de Vosso Jardim. 

 
 
08 de julho de 1990 
 
 

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; 

 
 
 

bem-amados, Eu sou a Luz do mundo e caminho à 
vossa frente; digo-vos ainda isto: tenho ainda outras 
ovelhas que não são deste redil, conduzirei todas elas 
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também à Minha Igreja Renovada, para que haja um só 
rebanho e um só Pastor; 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; 

 
5 a 29 de agosto de 1990 
 
 

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; 

 
 

18 de setembro de 1990 
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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; 

 
 
19 de setembro de 1990 
 
 

Senhor, tomai minha alma e meu coração 
e colocai-os no meio 
de Vosso Sagrado Coração. 

 
 
24 de setembro de 1990 
 
 

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 

 
 
28 de setembro de 1990 
 
 

Jesus, 
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 
principados, 
nem o presente, nem o futuro, 
nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, 
nem qualquer outra criatura 
poderá nos separar;12 
eu Vos prometo permanecer fiel; 

 

12 Rm. 8, 38-39. 
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este é meu solene voto; 
ajudai-me a manter este voto para todo o sempre; 
amém; 
 
 
 
 
 

17 de outubro de 1990 
 
 

Por quanto tempo os cristãos permanecerão divididos? 
Vinde, e ajustai nossos corações, 
devolvei-nos nossa inocência, 
vinde fazer uma aurora desta escuridão; 
agradeço-Vos, meu Senhor, 
pela ocasião de ser golpeada e humilhada, 
e pela coragem de alinhar-me com os outros, 
apesar de minha injúria, 
de voltar a ele outra vez e beijar a cruz que ele carrega 
e a mão que acaba de me bater. 

 
 
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...  
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a Justiça prevalecerá; 
 

 
04 de dezembro de 1990 
 

 
Senhor, 
sois Tudo, e eu, nada. 
Sois estupendamente Grande, 
por isso, o que são meus louvores para Vós, o Santo dos 
Santos? 
Ninguém pode glorificar-Vos o bastante, 
no entanto, meu coração chama incessantemente Vosso 
Nome 
porque engastastes meu coração no Vosso. 
 
 
Senhor, Vós abristes para mim as portas do Céu, 
e das Reservas do Céu, 
Vós me alimentastes com o Maná que reservastes para 
minha alma, 
Vós me destes o Pão do Céu! 

 
 
06 de dezembro de 1990 
 
 

Meus lábios pronunciaram: 

vem; vem a Mim 
vem; vem a Mim e Eu te apascentarei; 
Eu jamais te faltarei, 
nem jamais esquecerei de te pastorear, 
Comigo, jamais terás fome ou sede; 
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18 de dezembro de 1990 
 
 

Eu Sou; 
pega Minha Mão e dize Comigo esta oração: 

“Pai, tomai tudo o que tenho; amém;” 

 
 

22 de dezembro de 1990 
 
 

"Abro ao meu amado, mas o meu amado se foi...  
Procuro-o e não o encontro. Chamo-o e não me responde...” 

(Cântico dos Cânticos 5, 6.)  
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1991 
 
 
 

06 de janeiro de 1991 
 

 

Ó Deus! 
Que eu faça parte desta Família Celeste! 
Então, rezai por mim, Santos Anjos, 
rezai por mim para que, um dia, eu possa estar convosco no 
Céu 
e juntar-me, a vós e aos Santos, 
em uma constante adoração ao Santíssimo. 
Rezai por mim, Santos do Altíssimo 
para que eu aprenda amar a Deus com perfeição. 

Ó doce Santa Mãe, 
intercedei por mim e ensinai-me 
a ser submissa e obediente a meu Pai, 
para que eu possa fazer Sua Vontade. 

Ó Santíssima Trindade, 
Fonte de Sublime Amor, 
Fonte de Inesgotável Ternura, 
vinde ensinar-me a ser íntima Convosco, 
unindo-me ao Vosso Espírito de Amor. 
Preparai-me para esta Hora, 
pois a noite quase acabou 
e a Luz verdadeira está prestes a chegar. 

Santo Pai, 
não rezo apenas por mim 
mas também por toda a humanidade; 
uma vez que somos todos Vossos filhos, 
rezo e peço-Vos que nos olheis com Misericórdia. 
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Pai Eterno, ensinai-nos a amar-nos uns aos outros, 
para que possamos fazer Vossa Santa Vontade 
e ser legitimamente chamados Vossos filhos. 
Amém 

 
 

Senhor Jesus Cristo, 
Filho Predileto do Pai, Sagrado Coração, 
bendito seja o Vosso Nome; Sagrado Coração, 
ajudai-nos a carregar nossas cruzes neste mundo 
e a ser submissos ao Pai, 
assim como Vós fostes submisso e obediente ao Pai, 
até o fim. 
Amém. 

 
 

 
Ó Santo Espírito da Verdade 
descei sobre nós 
e sede nosso Guia e Santo Companheiro; 
Santo Espírito de Amor, 
vinde a nós 
e ensinai-nos a viver no verdadeiro Amor de Deus. 
Recordai-nos do Verdadeiro Conhecimento, 
esse Conhecimento que o Pai nos deu, 
mas que perdemos por causa de nossos pecados. 
Santo Espírito de Paz, dai-nos Vossa Paz, 
a Paz que o mundo não pode dar; 
fazei de cada um de nós vasos de Luz 
e pacificadores, para que, ao trabalharmos pela Paz, 
sejamos capazes de espalhar sementes 
que produzirão frutos de santidade.”13  
Amém. 

 
 
 

 

13 Tg 3, 18. 
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04 de março de 1991 
 

 
Pai, 
embora a noite ainda cubra esta Terra, 
sei que acima de mim, 
Yahweh, que vê Seus filhos nas trevas, 
terá piedade deles; 
com Poder e Glória, Ele descerá 
para dissipar esta noite ameaçadora em um dia 
brilhante; 
a Paz e o Amor nos encherão, 
e nossa alma ficará cheia de Sua Luz, 
Eu Sou estará de volta, 
Eu Sou regressará, 
Eu Sou estará conosco, 
Glória ao Altíssimo! 
amém; 
 

 
 

Jesus, tocai meu coração, 
Vós sois meu Deleite; 
falai comigo, guiai-me 
e humilhai-me, 
amém; 

 
 

25 de março de 1991 
 
 

UNIDADE DOS CRISTÃOS 
 

Pai, 
bendito seja o Vosso Nome; 
uma vez que Vosso Filho Predileto, Jesus Cristo, 
veio ao mundo, não para condená-lo, 
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mas para salvar o mundo, 
tende Misericórdia de nós; 
olhai para as Santas Chagas de Vosso Filho, 
que agora estão abertas 
e lembrai do preço que Ele pagou por nós, 
para nos redimir a todos; 
lembrai-Vos de Suas Sagradas Chagas 
e dos Dois Corações, que Vós mesmo unistes no 
Amor, 
e que sofreram juntos: 
O da Imaculada Conceição 
e O de Vosso Filho Predileto; 
 
ó Pai, 
lembrai-Vos, agora, de Vossa Promessa 
e enviai-nos o Advogado, em plena força, 
o Espírito Santo da Verdade, 
para recordar ao mundo a Verdade 
a docilidade, a humildade, a obediência 
e o grande Amor de Vosso Filho; 
 
Pai, chegou o tempo, 
em que o reino da divisão clama pela Paz e pela 
Unidade; 
chegou o tempo 
em que o Corpo ferido de Vosso Filho 
clama por Justiça, 
aquela que o mundo ainda não conheceu; 
mas, por meio do Imaculado Coração de Maria 
e do Sagrado Coração de Jesus, 
dai-nos, Precioso Pai, 
essa Paz aos nossos corações, 
e cumpri as Escrituras 
realizando a Oração de Vosso Filho: 
que todos possamos ser um; 
um, na Santa e Divina Trindade, 
para que todos Vos adoremos e louvemos 
ao redor de um só Tabernáculo, 
amém; 
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13 de abril de 1991 
 

 
Senhor Jesus, fazei uso de mim para enxugar Vossas 
Lágrimas, 
Senhor Jesus, fazei uso de mim para secar Vossas 
Lágrimas, 
Sagrado Coração, fazei uso de mim para consolar Vosso 
Coração, 
Sagrado Coração, fazei uso de mim para tirar os espinhos 
que circundam Vossa Cabeça e Vosso Coração, 
Senhor Jesus, fazei uso de mim como apoio para Vossa 
Cabeça, 
Doce e Gentil Jesus, fazei uso de mim de todos os modos 
para Vos agradar e Vos consolar; 
meu desejo é levar um sorriso aos Vossos Lábios; 

 
 

06 de maio de 1991 
 
 

Senhor, meu Deus, 
quem poderia nos trazer a salvação, senão Vós? 
quem poderia nos trazer de volta para casa, senão Vós? 
quem poderia nos trazer felicidade, senão Vós? 
Então: Maranatha! 

 
 

recebei vossa força na oração,  
uma constante oração a Mim; 

 
 
 

23 de julho de 1991 
 
 

Pai, vinde em nosso auxílio 
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e guiai nossos passos para a perfeição; 
devolvei-nos nossa divindade 
e fazei de nós a morada perfeita de Vossa 
Santidade; 
amém; 
 
 

02 de agosto de 1991 
 
 

coloca Nossos Dois Sagrados Corações  
como um Selo em teu coração; 

 
 
30 de agosto de 1991 
 
 

Senhor, Todo Misericordioso, deixai que aqueles que dizem: 
“Nós seguiremos nosso próprio caminho,” 
voltem para Vós; 
 
e todos aqueles cristãos que dizem ao Papa: 
“Nós seguiremos nosso próprio caminho;” 
voltem a obedecer ao Papa. 
 
Que seu orgulho humano baixe seus olhos 
e sua arrogância se humilhe. 
Amém. 
 
 

03 de setembro de 1991 
 
 

Senhor, 
Pai e Mestre de nossas vidas, 
não nos abandoneis agora 
nem nos dias de aflição. 
 
Senhor, 
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Pai e Mestre de nossas vidas, 
ajudai a Rússia a crescer em Vosso Espírito. 
Vós trespassastes o Dragão Vermelho 
que a sitiou. 
 
Senhor, 
Pai e Mestre de nossas vidas, 
libertai-nos do Rebelde 
que ainda permanece entre nós. 

 
 

19 de setembro de 1991 
 

Pai Todo Misericordioso, 
elevai-me ao Vosso Peito, 
permiti-me beber das Águas Correntes da Vida 
Eterna, 
e, deste modo, saberei que gozo de Vosso favor; 
oh! vinde libertar-me, antes que a Hora venha sobre 
mim; 
curai-me, pois pequei contra Vós; 

Pai, 
Vossos Lábios estão úmidos de Graça, 
Vosso Coração é uma ardente Fornalha de Amor, 
Vossos Olhos são Duas Chamas de Fogo devorador; 

ó Pai, 
Vossa Beleza é a própria Perfeição, 
Vossa Majestade e Esplendor 
deixam deslumbrado até mesmo o mais brilhante 
de Vossos anjos; 
Rico em Virtude e Graça, 
não me escondais Vossa Face, 
quando a Hora chegar; 
vinde ungir-me com o óleo do amor; 
Deus, ouvi minha prece, 
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escutai minha voz suplicante! 
devo cumprir os votos que Vos fiz; 

Eterno Pai, 
embora a corrente se oponha a mim, 
eu confio, eu sei, eu acredito 
que Vosso Braço estará lá, 
para levantar-me e tirar-me desta corrente; 
oh! como anseio por contemplar Vosso Santuário 
e ver Vossa Glória na Arca da Aliança! 
oh! como minha alma desfalece 
por contemplar o Cavaleiro dos Céus 
que traz o Nome: Fiel e Verdadeiro, 
Aquele que varrerá a iniquidade da Terra, 
Aquele que é Justo! 
oh! vinde cobrir-me com Vosso Manto, 
uma vez que Vosso Nome é conhecido por sua 
generosidade; 

ó Pai! 
não me rejeiteis como mereço, por causa de meus 
pecados, 
mas ajudai-me, fornecei-me o Pão Quotidiano 
e mantende-me segura e longe das presas da 
Serpente 
fazei-me herdeira de Vossa Casa, 
fazei-me Vossa filha de Luz, 
fazei-me uma cópia perfeita do Mártir Supremo, 
para glorificar-Vos para todo o sempre; 
amém; 

 
 
23 de setembro de 1991 
 
 

Durante todo o dia, suspiro por Vós, 
meu Yahweh, meu bem; 
do amor que me mostrastes, 
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não posso esquecer, jamais; 
de Vossa Bondade, meu Yahweh, meu bem, 
eu lembrarei enquanto viver. 
 
Eu me consumo de amor por Vós, 
meu Yahweh, dia após dia, 
e não mais desejo associar-me 
a este mundo que Vos fere 
e saber que estou entre os primeiros que Vos ferem... 
Minha alma quer proclamar ao mundo, todas as Vossas 
maravilhas 
e meus pés querem correr até o topo das colinas e gritar 
para o mundo: 
 
“Teu Esposo é teu Criador! 
Seu Nome, Yahweh dos Exércitos. 
Como a uma esposa abandonada e acabrunhada, 
Yahweh te chamou. 
Pode-se repudiar uma mulher desposada na juventude? 
diz o teu Deus.” 14 
No entanto, eu tenho medo, ó Meu Yahweh, meu Abba, 
meu. 
 
Minha alma anseia e definha por Vossa Casa, 
e tudo quanto agora desejo é estar Convosco. 
Por isso, não me pergunteis 
por que meu espírito está abatido, 
uma vez que meus suspiros não são segredo para Vós, 
e tudo pelo que suspiro é por Vós conhecido: 
minha alma espera por Vós, meu Yahweh, 
vinde invadir-me; vinde e vinde consumir-me. 

 
 
 

26 de setembro de 1991 
 
 

 

14 Is. 54, 5-6. 
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Meus olhos estão sempre em Vós, ó meu Deus. 
Vosso maior segredo15 é dado àqueles 
que Vos amam e Vos temem. 
Vós tirastes minha alma do abismo 
para descobrir as Riquezas de Vosso Sagrado Coração. 
Descobri a Misericórdia de que falaram Vossos profetas, 
descobri o Amor e a Mansidão que Vossos discípulos 
experimentaram, 
descobri a Paz que nos destes. 
Em Vosso Sagrado Coração, permitistes à minha alma 
descobrir que o Sofrimento é Divino 
e a Mortificação é agradável aos Vossos Olhos. 
Então, à minha alma veio uma brilhante Luz, 
e como um melodioso roçar de asas de pombas, 
ouvi e senti um Sopro descer em meu rosto 
e me cumulastes com Vossos Mistérios. 

 
 
 

30 de setembro de 1991 
 

acaricia-Me, sim, olha em Minha Face e dize:  

"Jesus, eu Vos amo; Vós sois minha Vida,  
meu sorriso, minha esperança, minha alegria,  
meu tudo; sede bendito;" 

vem, repousa em Meu Coração e permite-Me 
repousar no teu; 

 
01 de outubro de 1991 
 
 

Meu Senhor, 

 

15 Significa a intimidade. 
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viestes e revivestes minha alma 
e, desde então, uma nova vida flui em mim, 
porque esta Corrente brota de Vosso Próprio Santuário. 
Olhai para Vossa filha, Senhor! Viva de novo! 
Vós me redimistes, Vós me emendastes, 
e Vós me mostrastes a profundidade de Vosso Amor. 
Vossa fragrância me fascinou 
e Vossa Beleza deixou-me deslumbrada e agarrada em Vós, 
para sempre! 
Vossa Ternura e Vossa Benevolência estabeleceram uma 
fonte em mim; 
bendito seja o Vosso Nome para todo o sempre! 
Em Vós, toda raça será abençoada 
e todas as nações, no fim, um dia, 
unidas numa só, gritarão: 
“Bendito Aquele que vem em Nome do Senhor!” 
Pois, assim como a chuva permite à terra germinar, 
assim também o Rio16 de Vosso Santuário irriga Vossas 
cidades;17 

 
 

02 de outubro de 1991 
 
 

Porque o teu esposo é o teu Criador, 
Yahweh dos Exércitos é o Seu Nome."18  
 

 
25 de outubro de 1991 
 
 

em Minhas Mensagens preliminares sobre a 
Unidade, pedi a todos vós para vos dobrardes, mas 

 

16 Espírito Santo. 
17 Nossas almas. 
18 Is. 54, 5. 
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tenho, hoje, alguém disposto a escutar o que Meu 
Espírito diz? 

- existe ainda, entre vós, algum homem bom? 

- existe, realmente, alguém que Me busque? 

- alguém já baixou sua voz, para ouvir a Minha? 

- quem é o primeiro homem justo entre vós, que se 
diminuirá e desaparecerá, para que Minha Presença seja 
vista? 

- quem, entre vós, está pronto para abaixar sua 
cabeça e permitir à Minha Cabeça ser revelada? 

- existe algum homem generoso entre vós, que 
abaixará sua voz e ouvirá Minha suplicante oração ao 
Pai? 

"terei Eu, ó Pai, 
de beber ainda por mais um Tempo, 
o Cálice de sua divisão? 
ou, finalmente, eles unificarão a Festa da Páscoa, 
aliviando parte de minha dor e sofrimento? 
 
este reino de Trevas durará muito mais tempo? 
eles dividiram Meu Corpo 
e esqueceram-se de que é Minha Cabeça 
que fortalece e mantém junto todo o Corpo. 
 
ó Pai! reconcilia-os, 
e lembra-os de que, pela Minha morte na Cruz, 
dei-lhes Minha Paz; 
dá-lhes o Espirito da Verdade, 
em sua plenitude, aos seus corações, 
e quando virem sua nudez, 
eles compreenderão; 
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perdoa-lhes, Pai, 
pois eles não sabem o que fazem; 

A Cidadela do orgulhoso cairá 
num monte de poeira, Meu Filho;"19  

 
 

Eu Vos bendigo, Senhor. 
“Faze com que apareça este povo que é cego, embora tenha 
olhos; 
este povo de surdos, apesar de ter ouvidos. 
Congreguem-se todas as nações, 
reúnam-se todos os povos! 
Que sejam ouvidos, e seja-lhes dito: O que dizeis é 
verdade.”20  

 
 

13 de novembro de 1991 
 
 
 

Yahweh, eu Vos amo, eu Vos adoro. 
Yahweh, meu Amor celestial, 
sei que estais comigo. 
Yahweh, meu Pai e Abba, 
dizei ao Vosso Bem-Amado Filho 
que meu coração vive apenas por Ele. 
 
Dizei-Lhe que Ele é o Ar que eu respiro, Minha Vida. 
Dizei-Lhe que minha voz, por Sua Causa, 
será levada tão longe quanto eu puder, 
para proclamar Seus Desejos e Seu Ardente Amor por nós. 
 
Dizei-lhe, Pai, 
que ninguém e nada 

 

19 Aqui, tive a impressão de que o "Pai" estava respondendo. 
20 Is. 43, 8-9. 
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jamais se interporá entre este amor 
que tenho por Ele. 
 
Dizei-Lhe que Ele é o meu Sorriso, minha Alegria e minha 
Esperança. 
Dizei ao meu Redentor, o quanto anseio por Ele 
e de como, dia e noite, definho de amor por Ele. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 de novembro de 1991 
 
 

Eu sou; vem a Mim, sempre; reza Comigo, dize: 

Vós sois meu único Deus, 
minha única Esperança, meu único Amor; 
Vós sois meu Deus incomparável, 
sempre tão Terno e Delicado 
com o fraco e o miserável, 
não deixeis que o Cálice de Vossa Justiça 
transborde sobre nós; 
permiti aos cativos serem libertados antes do Vosso 
Dia, meu Senhor, 
nossas faltas, aos Vossos Olhos, têm sido muitas, 
e nossas rebeliões e apatias, em maior número 
ainda, 
mas Vosso Coração pulsa de Amor e Compaixão; 
dai-nos, ó Pai, o mais Benevolente, 
um poderoso Sopro de Vosso Espírito 
para reviver todos nós, para Vossa Glória, 
amém; 
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24 de novembro de 1991 
 
 

Senhor, perdoai nossa culpa, 
nossa maldade, nossas falhas, 
nossa intolerância, nossa falta de amor; 
perdoai-nos por nossa falta de amor e de sensibilidade. 
 
Convertei os malvados, 
os impenetráveis, os letárgicos, os ateus, 
e transfigurai-os em vasos de luz para Vos glorificarem. 
Humilhai os orgulhosos, diminuí os soberbos, dobrai os 
rígidos; 
transfigurai todos nós, como em Vossa Transfiguração. 
Amém. 

 
 

25 de novembro de 1991 
 
 

Senhor, falhei Convosco de algum modo? 
Vós me chamastes, mas realmente eu Vos respondi? 
Escutei, realmente, Vossa Voz, 
ou eu A tenho ignorado? 
Talvez, tenho sido insensível 
aos apelos de Vosso Sagrado Coração? 
Desviastes Vossos Olhos amorosos de mim, ó Santo dos 
Santos? 
 
Na angústia de meu espírito, rezo e peço-Vos: 
onde estão Aqueles Olhos tão amorosos sobre mim? 
Onde está minha Morada, Vosso Sagrado Coração? 
Como é que não escuto Vossa Voz, 
nem sinto Vossa Presença? 
Perdi Vossa Amizade 
por causa de minha insensibilidade? 
Perdi Vossa Companhia, ó Santo dos Santos? 
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08 de dezembro de 1991 
 

Eu Sou; reza antes de repousares em Mim, dize 

Comigo: 

Jesus, 
repousai em mim, e Eu em Vós, 
unidos, ligados, 
amém;
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1992 
 
 
 
16 de janeiro de 1992 
 
 

Yahweh visitou-me, 
como uma rajada de vento, Seu Espírito levantou-
me 
e mostrou-me Seu Rosto; 
revelou-me Ternura, Amor e Bondade Infinita, 
depois, derramou Bênçãos sobre mim 
e ofereceu-me Maná em abundância 
para compartilhar com meus irmãos; 
 
Ele caminhou comigo na terra do esquecimento, 
de baixo, dentre os mortos, 
Ele me tirou; dentre aqueles que O haviam 
esquecido, 
Ele me levantou, restaurando a memória de minha 
alma; 
 
ó Senhor, Yahweh, como sou grata! 
que Vossa Doçura, ó Senhor, possa estar em todos 
nós; 
bendito seja Yahweh para todo o sempre; amém; 

 
 

17 de janeiro de 1992 
 
 

Senhor de Misericórdia, 
Vosso povo precisa ser consolado; 
Vosso Corpo, dividido, está se afundando 
e há muito poucos que podem confortar-Vos; 
Vosso povo está em desespero, 
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escutai, então, Senhor de Misericórdia, 
e vede nossa dor. Amém. 
 
 

18 de janeiro de 1992 
 
 

Dai-nos, Senhor, Vosso Espírito de discernimento, 
para obtermos Conhecimento e Sabedoria. 
Dai-nos, Yahweh, o ouvido do humilde e do modesto, 
para buscarmos Vosso Conhecimento e Sabedoria. 

Dai, à Vossa Igreja, seu triunfo, 
unindo-nos, todos, em um só Corpo. 
Amém. 

 
 
31 de janeiro de 1992 
 
 

“Como o céu que se alteia sobre a terra, 
é forte seu amor por aqueles que O temem.”21  

 
 
11 de fevereiro de 1992 
 
 

“Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus 
servos lhe prestarão culto; verão Sua Face, e Seu Nome 
estará sobre suas frontes. Já não haverá noite: ninguém 
mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, 
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão 
pelos séculos dos séculos.”22  

 
 

21 Sl. 103, 11. 
22 Ap. 22, 3-5. 
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13 de fevereiro de 1992 
 
 

Vós saciastes os famintos com Vossos Frutos, Senhor, 
satisfizestes os que estavam com fome, aliviastes os cansados 
e exaltastes os pobres e os miseráveis, 
trouxestes felicidade aos sofredores 
e os enfermos foram curados com Vosso Amor, 
e àqueles que estavam desesperadamente sedentos, Vós lhes 
destes Água. 
Não os abandoneis... 

 
 

04 de março de 1992 
 
 

O que devo fazer, Senhor? 
Estou o dia todo Convosco, trabalhando para Vós 
e servindo Vossos Interesses. 
 
Vós sois minha Vida, meu Alento nesse exílio. 
Sei que sou miserável 
e que Vos ofendo tanto quanto respiro; 
contudo, viestes a mim e elevastes minha alma a Vós, 
para que provasse Vosso Doce Conhecimento, 
assim como O provaram Vossos discípulos. 
 
Reavivastes meu coração e voltastes meus ouvidos 
para o Vosso Sagrado Coração. 
Vossa Mão Poderosa acariciou minha cabeça 
e, desde então, fizestes meu coração 
cantar Vossos louvores. 
 
Sofro de solidão 
e de excruciantes agonias que dilaceram o coração 
quando, de vez em quando, 
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afastais de mim Vossa Santa Face, 
deixando minha alma só, na Noite Escura; 
mas, continuo arrastando-me porque 
amo-Vos loucamente. 

 
 

30 de março de 1992 
 
 

O dia todo, 
eu Vos desejo, meu Deus; 
durante todo o dia, eu me consumo de amor por Vós, 
por causa de Vossa Ternura 
e de Vossa Infinita Misericórdia, meu Deus; 
o Amor que me demonstrastes 
faz minha alma gritar, mais que nunca, para que me 
resgateis. 
Anseio pela Casa em que viveis. 
Anseio pela Vossa Corte Sagrada. 
Dizei-me, então, meu Senhor e meu Deus, o que posso 
esperar? 
Considerareis minha fragilidade? 
Ah! Libertai-me de todos meus pecados e reconsiderai-me. 
Todas as minhas esperanças estão em Vós, meu Deus. 
Amém. 
 

 
17 de abril de 1992 
 
 

tens um Mestre, que sou Eu;  
tens um Pai, que sou Eu; 
tens um esposo, que sou Eu;  
tens um Amor, que sou Eu; 

 
 
19 de abril de 1992 
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Fiel e Verdadeiro, 
Eu Sou; 
Juiz e Integridade, 
Eu Sou; 
a Palavra de Deus, 
Eu Sou 
o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, 
Eu Sou; 

 
 
15 de maio de 1992 
 
 

HINO DE AMOR 
 

 
Fostes Vós, meu Senhor, 
que me destes verdadeira educação 
sobre muitos de Vossos Mistérios, 
uma vez que Vós Próprio me educastes 
e sois meu guia de Sabedoria. 
Vossa Sabedoria fez-me ser íntima Convosco. 
“Que Deus me conceda falar com inteligência 
e um pensar semelhante a este dom.”23  

 
 

Eu, Yahweh, te amo; permanece perto de Mim; 
permanece perto de Mim e caminha com teu Pai; 

repete depois de Mim esta oração: 

Ó Pai Eterno, 
Autor do Hino do Amor, 
Rei, desde o princípio, 
Vós Vos levantastes, Deus, para dizer algo 

 

23 Sb. 7, 15. 
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a todos os habitantes da Terra; 
 
Fiel à grandeza 
de Vossa Misericórdia e de Vosso Nome, 
Vós chovestes sobre nós, bênção sobre bênção; 
sobre as ondas do mar 
e sobre toda a terra, 
Vossa fragrância percorreu; 
 
Deus Poderoso, 
nunca houve coisas 
tão encantadoras, em nossa geração; 
Autor do Hino do Amor, 
Vossas Obras são ornamento 
maravilhoso, adorno magnífico, 
para encantar os olhos e o coração; 
 
Quero Vos louvar, Pai Eterno, toda minha vida, 
e cantar para Vós, meu Deus, enquanto Eu viver; 
amém; 

 
16 de junho de 1992 
 
 

“Yahweh, dá ouvido às minhas palavras, 
considera o meu gemido. 
Ouve atento meu grito por socorro, 
meu Rei e meu Deus.”24  

 
 
 

Senhor, em Vossa Força e em Vossa Sabedoria 
Vós me formastes e me educastes; 
em Vosso Amor, Vós me ajudastes, 
e eu me tornei Vossa esposa; 
Senhor, Vós me confiastes Vossa Mensagem; 

 

24 Sl. 5. 1-2. 
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louvado sejais, Senhor; 
vinde, Senhor, maranatha! 
amém; 
 
 
 

17 de junho de 1992 
 
 
Yahweh, meu Deus, 
Vós que sois tão terno e próximo a mim, 
ouvi os sofrimentos Daquele 
que é a Delícia de Vossa Alma: 
Jesus Cristo, Vosso Filho; 
as entradas da Igreja estão todas desertas; 
e seus padres lamentam Sua desolação. 
A Cidade, outrora cumulada de fiéis, 
senta-se na solidão, como se, inesperadamente, tivesse 
enviuvado. 
Vossos templos25 desaparecem, um após o outro, 
enquanto procuram comida para manter-se com vida, 
mas o que inalam, ao invés de incenso, é a fumaça de 
Satanás. 
Onde estão os domínios semelhantes a um jardim? 
Onde estão as vinhas floridas, 
que, outrora, exalavam seu perfume? 
Por que Vossos altares estão quebrados?26  
 
 

 
18 de junho de 1992 
 
 

Sim, Senhor! 
Vinde e derretei nossos corações, 
mostrai-nos, meu Rei e meu Deus, 

 

25 Somos templos de Deus. 
26 As três perguntas dizem respeito à alma. Domínios, vinhas, altares, são nossa alma. 
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as Riquezas de Vosso Sagrado 
Coração. 
Mostrai-nos a Luz em Vossa Face. 
Fazei-nos compreender que Vós, 
meu Deus, 
olhais do céu 
para ver se restou um só com fé, 
com amor, 
e se um só de nós Vos busca. 
 
Bendito seja o Vosso Nome, 
bendito seja Nosso Senhor, nosso 
Redentor, Emanuel, 
pois Ele cantou para nós Seu Hino 
de Amor, 
e até mesmo proclamou pela boca 
de Seus profetas, 
que Ele voltará, 
deste modo, Ele nos prepara, 
agora, para esse encontro. 
 
E vós, Bendita Mãe, 
Vós que nos destes nosso Redentor, 
uma vez mais, estais conosco 
para preparar o Caminho do 
Senhor, 
e preparar-nos para O encontrar. 
 
E o Senhor, por Sua Infinita 
Misericórdia, 
nos visitará para dar-nos luz em 
nossa escuridão 
e guiar nossos pés no caminho da 
Paz, do Amor e da Unidade. 
“Glória a Deus no mais alto dos 
Céus, 
e paz na Terra aos homens que ele 
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ama.27  
 
 
 

Jesus, sede meu apoio, 
sem Vós, nada sou, 
sem Vós, minha mesa está vazia, 
sem Vós, estou derrotada; 
sede minha Inspiração e saciai-me, 
sede meu Refúgio e minha Força, 
eu Vos amo e minha vontade é Vossa. 
assim seja; amém. 
 
 
 

08 de julho de 1992 
 
 

“Havia uma vinha: tu a tiraste do Egito, 
expulsaste nações para plantá-la; 
preparaste o terreno à tua frente 
e, lançando raízes, ela encheu a terra. 
Tua Mensagem, com sua sombra, cobria as montanhas 
e seus ramos, os cedros de Deus; 
ela estendia os sarmentos até o mar, 
e até o rio seus rebentos. 
Por favor, Deus, olha do céu e vê, visita esta vinha; 
protege o que tua direita plantou.”28  

 
 
10 de julho de 1992 
 
 

“Cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro 
Seres vivos e dos Anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, 
exceto os cento e quarenta e quatro mil que foram resgatados da 

 

27 Lc. 2, 14. 
28 Sl. 80, 8-11, 14-15. 
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Terra."29  
 
 

21 de julho de 1992 
 
 

“Conduzirei os cegos por um caminho que não 
conhecem, 
fá-los-ei andar por veredas que não conhecem: 
na sua frente mudarei as trevas em luz, 
e os campos escabrosos em terreno plano. 
Estas coisas farei eu, 
nada omitirei.”30  

 
 
22 de julho de 1992 
 
 

ó Deus, sois cheio de Compaixão, 
que Vossa Face sorria para nos unir; 
olhai do céu 
para nossa divisão, que agora reina em Vossa 
Igreja; 
Vossos cordeiros, Meu Pastor, 
perecem em grande número, 
enquanto procuram pastar para conservar a vida; 
 
escutai os gemidos da Igreja; 
esta grande Apostasia predita 
Vos rouba Vossos filhos, 
trazei à Vossa Igreja 
esse Dia de Glória já anunciado, 
para que possamos todos ser um; 
 
Senhor, não fiqueis calado e não tardeis mais, 
vinde! vinde, trazer-nos o Dia já anunciado, 

 

29 Ap. 14, 3. 
30 Is. 42, 16. 
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fazei com que todos ouçam Vossa Majestosa Voz; 
sois conhecido por ser Benevolente, meu Deus, 
prestai-me ouvido e respondei-me... 
Eu Vos agradeço, 
pois sei que me ouvistes; 
amém; 
 
 

27 de julho de 1992 
 
 

enchestes minha boca de Maná Celeste, 
alimentastes minha alma, 
fizestes grandes coisas por mim. 

 
 
09 de agosto de 1992 
 
 

“Ouve minha prece, Senhor, 
dá ouvido aos meus gritos, 
não fiques surdo ao meu pranto."31  

 
 
23 de agosto de 1992 
 
 

Ó Senhor Jesus Cristo, confio esta intenção ao Vosso 
Sagrado Coração: 

Ajudai-nos e apascentai-nos, 
dai-nos Vossa Paz, 
Filho do Pai Eterno, humilhai-nos, 
para que Vossos Olhos, Rei dos Céus, 
possam nos olhar do alto; 
ó Bem-Amado Filho de nosso Pai, 

 

31 Sl. 39, 13. 
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não permitais que multidões sejam esmagadas, 
homens estão morrendo por causa da corrupção, 
acelerai Vossa Obra, ó Santo do Pai, 
e apressai Vosso Regresso; 
 
Vós, que sois a Delícia do Pai, 
não permitais que o mundo continue 
a desafiar a gloriosa Presença de Vosso Espírito Santo. 
Meus olhos estão voltados para Vós, ó Senhor, 
e meu coração encontra seu refúgio em Vosso Sagrado 
Coração 
para obter Paz e Amor, 
não me abandoneis sem defesa! 
Amém. 

 
17 de setembro 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; 

 
15 de novembro de 1992 
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"Ah, se pudessem pesar minha aflição  
e pôr na balança meu infortúnio,  
seriam mais pesados que a areia do mar,  
por isso as minhas palavras são desvairadas" (Jó 6, 2-3) 

 
 

27 de novembro de 1992 
 

 sou Eu, Jesus; reza Comigo e dize: 

Pai, tudo o que, agora, 
Vos peço é fortalecerdes minha fé; amém; 

 
 
17 de dezembro de 1992 
 

teu Rei está aqui... reza Comigo ao Pai: 

Pai, 
eu me consagro, 
corpo e alma, ao Vosso serviço, 
para que Vossos Olhos e Vosso Coração 
jamais me deixem; 
 
estabelecei Vosso Trono Real em mim 
e dai-me Vossas ordens, 
fazei-me progredir na pureza de coração, 
para cumprir tudo aquilo que me destes; 
amém; 

 
 
21 de dezembro de 1992 
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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 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; 
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1993 
 
 
 
17 de janeiro de 1993 
 

 
Senhor, rezo como Vós rezastes: 
que todos possamos ser um, 
como o Pai está em Vós e Vós Nele, 
para que o resto do mundo 
creia que foi o Pai que Vos enviou. 
Por isto eu rezo também, 
pelas ovelhas que não são de Vosso Redil, 
para que ouçam Vossa Voz; 
rezo pelos muçulmanos, pelos judeus 
e pelos outros, para que possam amar-Vos, 
daqui para a frente. 
Amém. 

 
 

02 de fevereiro de 1993 
 
 
 

Eu louvarei meu Senhor 
minha alma viverá apenas por Ele, 
servirei apenas a Ele, 
meus lábios cantarão apenas para Ele, 
meu coração prestará atenção apenas a Ele, 
e, agora, meu coração baterá apenas por Ele; 
amém;  
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22 de fevereiro de 1993 
 
 

“Corrige-me, Yahweh,  
mas em justa medida, 
não em tua ira,  
para que não me tornes  
pequeno demais.”32  

 
 
02 de março de 1993 
 
 

Pai Eterno, 
santificado seja o Vosso Nome, 
conhecer-Vos é Vida eterna, 
conhecer-Vos é conhecer a Verdade, 
Pai de toda Sabedoria, 
santificai-me com Vosso Espírito Santo 
para que meu coração pronuncie 
palavras cheias de sabedoria; 
 
Único e Perfeito, 
Fonte do Amor Sublime, 
Vossa Majestade, arrebatai meu coração 
para que Vos louve, noite e dia; 
 
Fonte de Mirra e Aloés, 
perfumai minha alma miserável 
com Vossa delicada fragrância 
para que ao encontrar 
Meu Rei e Vosso Filho Amado, 
Ele não afaste Seus Olhos de mim; 
 
conhecer-Vos é estar em Vossa Luz, 
esta Luz que me mostrará o Caminho 
e me atrairá para as Pegadas de Vosso Amado Filho; 

 

32 Jr. 10, 24. 
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Fonte de Água Viva, vinde, 
vinde mergulhar-me, Vossa filha, 
na Vossa Corrente que flui, abundantemente, 
de Vosso Santuário; 
 
ó Deus! amo-Vos às lágrimas! 
que minha alma miserável anseie 
por tudo o que é Santo, 
que minha alma experimente Vossa Ternura, 
Yahweh, Vós sois meu Deus, 
eu louvo Vosso Nome, 
pois olhastes minha alma miserável 
e a enchestes com o brilho de Vossa Glória. 
 
meu coração canta para Vós, Pai, 
meu espírito se alegra em Vosso Espírito; 
ó Deus, meu Pai, 
permiti à minha alma sucumbirem Vossos 
Amorosos Braços 
fixando Vosso Selo em meu coração, 
a fim de que meu amor por Vós 
torne-se mais forte que a própria Morte; amém; 
 
 

18 de maio de 1993 
 

Jesus, minha Luz; Jesus, meu Guia; 
amo-Vos, porque me mostrastes o Caminho; 
Espírito Santo, meu Santo Companheiro e meu 
Amigo, 
Vós, que sussurrastes em meu ouvido 
conselho, sabedoria e consolo, 
eu Vos amo, porque permitistes meus olhos verem, 
e meus ouvidos ouvirem, 
eu Vos adoro, porque me ressuscitastes 
e Vos tornastes, ó Doce Maná do Céu, 
meu pão de cada dia; 
Vós consolastes minha alma angustiada e 
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miserável, 
cuidastes de mim nesse deserto, 
e estais atento às minhas necessidades; 
soprais, numa chama crepitante, 
Vossos Dons para a humanidade; 
pela Glória da Santíssima Trindade, 
dai-nos a graça de nos dedicarmos 
a obedecer Vossos estatutos 
e que Vossa Lei Se torne nossa delícia; 
amém; 

 
 
20 de maio de 1993 
 
 

“E quem, sobre as nuvens, é como Yahweh? 
Dentre os filhos dos deuses, quem é como Yahweh?"33  
 

 
08 de junho de 1993 
 
 

Criador, vinde a mim, 
Yahweh, meu Deus, salvai-me, 
Senhor dos Céus e da Terra, abençoai-me; 
amém; 

 
 
11 de junho de 1993 
 
 

Senhor, eu sou Vossa, 
salvai-me e salvai também meus irmãos 
pelo Vosso Amor Redentor; 
amém; 

 

 

33 Sl. 89, 7. 
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08 de agosto de 1993 
 

Minha filha, Eu, o Senhor, te abençoo; amo-te, 
lembra-te sempre disso; reza isto Comigo: 

Jesus, meu único amor, 
rezo por aqueles a quem amais 
mas que não sabem amar-Vos; 
que eles sejam purificados e curados, 
para que também sejam livres de todo o mal; 
amém; 

aprendei esta oração e rezai-a após cada dezena do 
terço; ic; 

 
 
21 de setembro de 1993 
 
 

CONSAGRAÇÃO PESSOAL DAS FAMÍLIAS E DO 
PAÍS AOS DOIS SAGRADOS CORAÇÕES 
 
 

Anunciado nas profecias de Vossa Palavra, 
ó Senhor, sabemos, confiamos e acreditamos 
que o Triunfo de Vosso Sagrado Coração 
e do Imaculado Coração de Maria 
é num futuro próximo; 
 
por isso, vimos humildemente, nos consagrar a nós 
mesmos, 
as nossas famílias e o nosso país 
aos Vossos Dois Sagrados Corações; 
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acreditamos que, 
ao Vos consagrar nosso país, 
não mais será levantada a espada de nação contra 
nação, 
e não mais haverá treinamento para a guerra; 
 
acreditamos que, 
ao consagrar nosso país 
aos Vossos Dois Amorosos Corações, 
todo orgulho e arrogância humanos, toda 
impiedade 
e endurecimento de coração sejam apagados, 
e, então, tudo que é mal será substituído 
por amor e coisas boas; 
 
acreditamos que 
Vossos Dois Sagrados Corações não resistirão, 
agora, aos nossos suspiros e nossas necessidades, 
mas, em sua Chama Amorosa, nos ouvirão 
e virão a nós para curar nossas chagas profundas 
e trazer-nos paz; 
 
Ó Sagrado Coração de Jesus 
e Imaculado Coração de Maria, 
soprai em nós uma centelha de Vossos Dois 
Corações, 
para incendiar nosso coração; 
fazei de nossa nação 
a perfeita Morada de Vossa Santidade; 
habitai em nós e nós em Vós, 
a fim de que, através do Amor de Vossos Dois 
Corações, 
encontremos Paz, Unidade e Conversão; 
amém; 
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30 de setembro de 1993 
 
 

Senhor, Santo e Fiel, Vossos Ensinamentos sadios deram-
me Luz. 

Vós sois a Luz do mundo. Filho do Altíssimo, Vós me 
educastes, na linhagem de Vossos Eleitos, sem quaisquer méritos. 
Bendito seja o Vosso Nome! 

Altíssimo, sede o Soberano de minha vida para que eu possa 
atingir a perfeição que Vos agrada. 

Governai-me, reinai sobre mim e construí Vosso reino em 
mim, para que minha alma se transforme na perfeita morada de 
Vossa Divindade e de Vossa Santidade, 

Amém. 

 
11 de outubro de 1993 
 
 

Ó Deus, Vós me escolhestes 
da terra do esquecimento, para ser Vossa mensageira. 
Pelo meu próprio nome, Vós me chamastes ao Vosso 
serviço. 
Eis-me aqui, Senhor, Educador e Bondoso Mestre, 
Santo Companheiro, Defensor e Conselheiro. 
Ah! Senhor! Não me escondestes Vossos Mistérios 
nem Vossos Planos; 
deixando Vossa Glória e Vossa Coroa de lado, 
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por Amor, saístes do Céu, 
para visitar minha alma miserável. 
 
Não, Vós não desprezais o miserável nem o pobre 
em sua miséria e pobreza, 
mas, de boa vontade, vindes em sua ajuda. 
Diariamente, me levais a testemunhar Vossa Glória, 
e, como Tocha que ilumina o caminho, 
Vossa Presença me impede de cair. 
Ao Vosso Banquete, me convidais, todos os dias de minha 
vida, 
para prodigalizar minha alma com Maná Celeste. 
Meu pobre coração, enxertastes no Vosso Sagrado 
Coração, 
e onde reviveis minha alma, para Vos cantar Lealdade. 
Exultais meu espírito para proclamar, sem medo, Vossa 
Palavra às nações. 
Com Vossa Mão direita apertada em volta da minha, 
Vós plantais, Vós construís: Justiça e Fortaleza. 
 
Sim, o Rei dos Céus e da Terra 
planta virtude onde há vício, 
paz onde há guerra 
unidade onde há divisão, 
amor onde há ódio, 
fé onde há impiedade, 
esperança onde há desespero. 
Santo é Seu Nome. 
 
Vós instituístes Vosso Reino34 na Terra, 
ungindo-nos e dando vida nova à nossa alma. 
Para nos salvar, Vos foi negado aquilo 
que Vossos Lábios suplicavam no Getsêmani, 
mas Vós respondestes quando Vosso Pai Vos chamou. 
E, agora, minha alma viverá somente para Vós, 
e eu servirei somente a Vós. 
Proclamarei a Grandeza de Vosso Nome 

 

34 A Igreja. 



 
 

 
 - 96 - 

enquanto eu viver. 
 
 
 
 
 
 
11 de novembro de 1993 
 
 

O CÂNTICO DO EMMANUEL 
 

Emanuel, vinde, 
vinde, Meu Bem-amado, 
vinde reviver minha alma, 
vinde dotar minha alma com vida! 

Ó Bem-Amado do Pai, 
eu abri a porta de meu coração; 
terei de esperar muito tempo, 
antes de entrardes em meus aposentos? 
Vossa simples passagem em meu coração 
deixará um rastro 
da mais delicada fragrância de Vosso perfume; 
porque Vosso Amor remediará minha lastimosa 
alma; 
Espirito de Amor, concedei-me partilhar de Vosso 
Amor; 
Emanuel, vinde, vinde meu Perfeito, 
vinde arrebatar minha alma, 
ou então, a privação tomará conta de meu coração 
miserável! 

Ó Bem-Amado do Pai, como sois Belo! 
Filho do Altíssimo, Quem como Vós? 
Vinde atrair-me às Vossas Pegadas; 
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tomaremos a estrada juntos, 
e seguiremos os sinais traçados pela Mão de Vosso 
Pai, 
que conduzem ao Seu Jardim de Delícias; 
seguiremos, meu Bem-Amado, num só coração e 
num só espírito, 
a trilha docemente perfumada que Vosso Pai traçou 
para mim; 
para me encorajar, Ele cobriu de safiras meu 
caminho, 
e para me tranquilizar, assinou, inteiramente em 
mim, 
Seu Santo Nome, com óleo. 

Ó Bem-Amado do Pai, 
Vós, de cujas Mãos ainda escorrem pura Mirra 
desde a Vossa Ressurreição, 
vinde arrebatar minha alma com um único de 
Vossos olhares, 
o bastante para manter minha alma tranquila e 
calma, 
o bastante para alegrar meus olhos em Vossa 
Presença; 
Sopro de meu jardim, Fonte de minha alma, 
Fonte do Amor Sublime, 
inteiramente adorável e Santo, 
de Quem toda a fecundidade provém, 
derramais Vosso Espírito na humanidade, 
mostrai Vosso Grande Amor no Céu e na Terra; 

Ó Bem-Amado do Pai, sois completamente Belo; 
a que posso comparar-Vos, minha Vida? 
a uma coluna de fumaça de incenso, 
a um raio de brilhante Luz 
a uma emanação de pura mirra; 
Vossa Presença, Senhor, está majestosamente 
diante de mim, 
e ah! como se eu mesma fosse rainha, 
Vós me elevastes e envolvestes minha alma, 
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delicadamente sussurrando Vosso Amor em meu 
ouvido: 

“Minha pomba, estou doente de amor por ti; 
venho do mais alto Céu para te visitar, 
deixei Minha Coroa e desci de Meu Trono; 
não tardarei, 
apenas um instante, agora, um pequenino instante, 
e o anátema será levantado, 
e Eu vos renovarei e vos devolverei vossa divindade; 

Minha bem-amada, Eu te darei, de graça, água da 
poço da Vida, 
a ti, que tens sede de Meu Amor; 
teu Rei não descansará de modo algum, bem-amada 
de Minha Alma, 
até que Lhe permitas selar em teu coração 
Seu Divino Beijo, um Beijo de Sua Boca.35  
Não percebeste como o sol escurece 
toda vez que duvidas de Meu Amor? 

aproxima-te de Mim, queridíssima alma, 
e derramarei em ti 
os incontáveis tesouros de Meu Sagrado Coração; 
os quais reservei apenas para ti, 
para tornar tua alma bela como na primavera e 
numa torre de marfim, 
um Céu só para Mim, 
não percebeste como te enxertei em Mim? 
deixa-Me ouvir, de novo, tua voz...” 

Quão Esplêndido sois, ó Ungido, 
Cordeiro Sacrificial de Deus, 
rodeado por Vossos anjos e por todos os santos, 
Irresistível, Reflexo do Pai, 
Luz Três Vezes Santa, Um em Três, Três em Uma 
Luz, 

 

35 Cântico dos Cânticos 1:1 
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mais Brilhante que mil sóis, 
como fui considerada digna 
de ver o Filho e no Filho, o Pai? 

“não ouviste, Minha pomba, 
que os humildes se alegrarão em Mim 
e que os mais pobres exultarão na Minha Presença? 
não notastes Minha fraqueza pelo miserável 
e o quanto Me delicio em instruir o pobre?” 

Meu Deus, meu Deus, 
Quem é essa que se levanta como a aurora, 
brilhante no crepúsculo, como a estrela da manhã? 
Quem é mais bela que a lua, 
enfeitada com o sol 
e uma Porta bem aberta em Seu Coração? 

“Ela é a Rainha do Céu, 
Ela é a Minha Mãe e tua Mãe, 
a mais encantadora das mulheres, linda como o 
Céu, 
radiante como Minha Glória, única em Sua 
Perfeição, 
a Delícia de Minha Alma, 
Ela é a Mulher com as doze estrelas em Sua Cabeça, 
como uma coroa, 
o Vaso de Minha Glória, um Reflexo de Minha 
Eterna Luz; 
Ela é Aquela, cuja Presença em Minha Corte 
ofusca todas as constelações juntas; 
Ela é o Vaso da Verdadeira Luz, 
do Verbo feito carne e que viveu no meio de vós, 
Ela é a Graça na Graça, 
o mais Doce Cântico dos salmistas, 
Ela é Meu Tema de Alegria 
Minha Honra e Meu Orgulho, 
Ela é a Porta do Céu, 
Aquela que mostra a Seus filhos 
como entrar em Meu Reino, 
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Ela é Minha Obra-prima, 
Ela é a Consoladora de vosso Consolador, 
a Co-Redentora de vosso Redentor, 
a Esposa de Meu Espírito Santo; 

filha, Eu não descansarei, 
não até que te leve também à Casa de Minha Mãe 
ao Aposento em que Ela Me concebeu, 
para te revelar, a ti também, Sua Beleza, 
então, todos os mistérios que te pareciam um poço 
de enigmas, 
de repente, como estrondo de um raio, 
te serão também revelados, Minha bem-amada, 
e compreenderás porque a Mulher vestida com o 
Sol 
descerá agora de Minhas cortes para todos vós, num 
momento tão obscuro; 
deixa teus olhos, Minha pomba, fixos à frente, 
e que teu olhar seja direto, adiante de ti; 

pelo Caminho por onde passei, Eu voltarei, Meu 
amor, 
virei e cuidarei, Eu Próprio, de Minha Vinha, 
Emanuel estará convosco;” 

 
 

Que Vosso Nome seja bendito e louvado, 
que o Amor nos ensine a amá-Lo. 
Que aprendamos a Vos buscar na simplicidade de coração. 
Que Vosso Espírito Santo encha o mundo inteiro. 
Não deixeis que nenhuma de Vossas flores murche, 
mas fazei-as todas florescer com uma delicada fragrância 
para Vos glorificar, ó Santo dos Santos. 
 

 
 
28 de dezembro de 1993 
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“E nós todos que, com a face descoberta, refletimos como 
num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa 
mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação do 
Senhor, que é Espírito.”36  

a Paz esteja contigo; feliz o homem que aprecia esta 
Mensagem profética, vós sois o rebanho de Minha 
preferência...  

 
 

“quem ama a disciplina, ama o conhecimento, quem 
detesta a repreensão é estúpido!”37  

 
 

“grandes e maravilhosas são as vossas obras, 
ó Senhor Deus, Todo-Poderoso; 
vossos caminhos são justos e verdadeiros,38  
Rei, desde o princípio, 
quem é como Vós? 
Só vós sois Santo, 
e agora, os primeiros serão os últimos e os últimos 
serão os primeiros; 

Vós Vos revelastes 
àqueles que não Vos buscavam, 
mostrastes Vosso Trono àqueles 
que nunca honraram Vosso Nome, 
e agora são exatamente esses 
que veem adorar-Vos e venerar-Vos; 

 

36 2Cor. 3, 18. 
37 Pr. 12, 1. 
38 Ap. 15, 3. 
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eles aprenderam da Boca de Vosso Espírito 
a proclamar Vossos louvores; 

estes são aqueles que se manterão fiéis a Vós, 
porque Vós, que sois o Cordeiro e que sentais no 
Trono, 
sereis seu Pastor e os conduzireis 
às fontes de água viva; 
“estes foram resgatados dentre os homens, como 
primícias 
para Vós, nosso Deus, e para Vós, o Cordeiro;”39  

 

 

39 Ap. 14, 4. 
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1994 
 
 
 
10 de março de 1994 
 
 

"Jesus, vinde; Vós que sois Vivo, vinde! 
ó Emanuel, perdoai-me, 
tomai minha fraqueza em Vossa Força, 
tomai minha secura em Vossa Fonte, 
tomai minha alma em Vossas Mãos; 
Fonte Perpétua de Amor, 
consumi cada fibra de meu coração para amar, 
para louvar e declarar sublime Vosso Nome; 
tornai meu espírito sedento de Meu Criador, 
a fim de que este pó, com o qual moldaste Vossa 
filha, 
torne-se uma intensa chama de amor, 
pois tendes o poder de vida e de morte; 
Vosso olhar tem o poder de derreter o ferro, 
Vosso Amor ciumento, de fazer minha vida 
ser considerada como loucura pelos sábios; 
por isso, apontai, novamente, Vossa flecha 
e atirai em Vosso alvo favorito;" 

 
 
26 de maio de 1994 
 
 

Meu Jesus, 
sois meu único Amor em meu coração, 
minha única Esperança em minha vida, minha 
única Luz em minha alma, 
por esta razão, permanecei comigo, Cristo; 
minha culpa me oprime, 
estou arrependida por ter pecado, 
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vinde libertar-me de todos meus pecados; 
não prolongueis Vosso silêncio, 
vinde renovar-me, 
estimulai-me com Vossa Sabedoria 
e deixai Vosso Espírito Santo ser Meu Soberano; 
amém; 
 
 

30 de maio de 1994 
 
 

Yahweh, meu Bom Pai, 
minha alma anseia por viver em Vossa Casa; 
ó, escutai meu apelo! 
Vós me libertastes, a fim de me deixar à vontade 
para mostrar Vosso Santo Nome a muitas nações 
e exaltar-Vos com louvores, 
dizei-me, meu Bom Pai, 
dizei-me, quando me esconderei na sombra de Vossas Asas? 
 
Tende piedade de mim, pecadora, 
pois sou constantemente uma miséria, 
mas, por Vosso poder salvador, 
sei e acredito que podeis levantar-me. 
Prometo que, cheia de esperança, 
honrarei cada vez mais Vosso Nome, 
e meus lábios falarão de Vossas maravilhas. 
 
Ó Pai, 
enquanto os Céus e a Terra Vos aclamam, 
por mim, vinde, 
em Vossa bondade, vinde, 
em Vossa grande ternura, vinde; 
vinde fazer-nos um, Yahweh. 
Yahweh, por que esperais tanto tempo? 
vinde agora e curai nossos corações despedaçados. 
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10 de junho de 1994 
 
 

 levanta teus olhos, filho, e olha Aquele que Se 
inclina do alto para te elevar a Ele; vinde, Minhas 
cidades, e uni-vos a uma só voz e a um só coração na 
oração que vos ensinei: 

 
 

Pai Nosso que estais nos céus,  
santificado seja o Vosso Nome,  
venha a nós o Vosso reino,  
seja feita a Vossa vontade assim na terra como no Céu; 
o pão nosso de cada dia nos dai hoje;  
perdoai-nos as nossas ofensas 
assim como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair em tentação,  
mas livrai-nos do mal. 
Amém. 

 
 
10 de julho de 1994 
 
 

Senhor dos Céus, 
santificai minha alma, Vossa morada, 
a fim de que Vós, meu Rei, sejais glorificado; 
coroai minha alma com santidade, 
para que em Vossa Divindade 
eu me torne herdeira de Vosso Reino e de Vossa 
Glória; 
prometo entregar minha vida 
por meus irmãos e minhas irmãs, 
e fazer parte de Vosso Plano de Salvação; 
Criador, sou vossa, 
Jesus Cristo, sou vossa; 
Espírito Santo, sou vossa; 
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amém; 
 
 

17 de julho de 1994 
 
 

olhai, ó Pai, vedes todos as manchas em minha 
alma? não tive constância em Vossos Mandamentos, no 
entanto Pai, sei que sois todo misericordioso e generoso; 
de Vossos preceitos posso aprender a Sabedoria; 
ensinai-me Vossa Vontade, Yahweh, ensinai-me Vossos 
julgamentos; vinde e ligai-me a Vós, Pai, e lembrai-me de 
minha alma miserável, para que também eu seja 
herdeiro de Vosso Reino; embora minhas tentações 
sejam incontáveis, confio em Vossa ajuda Salvadora; 
 
 
SÃO MIGUEL ARCANJO 

 
 

“São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate; sede 
nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio, instante e 
humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, 
Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no 
inferno a Satanás e aos potros espíritos malignos que vagueiam 
pelo mundo para perdição das almas. Amém”. 

 
 
10 de agosto de 1994 
 
 

"se permanecerdes em Mim 
e Minhas Palavras permanecerem em vós, 
pedi o que quiserdes 
e vós o tereis!"40  
 
 

 

40 Jo. 15, 7. 
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09 de outubro de 1994 
 
 
Senhor, eu confio em Vós. Sois meu Conselheiro. 
Que dom! Que dom poder servir um Rei! 
Abri meu coração para dar ouvidos ao Vosso 
Conhecimento, 
a fim de que eu torne Vossos ensinamentos conhecidos de 
todos. 

 
 
18 de outubro de 1994 
 
 

Pai, em Vossa Retidão, 
livrai-me das línguas mentirosas, 
vinde depressa, ó Deus, pelo Vosso grande Amor; 
respondei-me, meu Yahweh; 

 
 
25 de outubro de 1994 
 
 

Bendito é aquele 
que apaixonadamente Vos deseja, 
pois ele Vos possuirá 
e assim será três vezes abençoado. 
Maravilha de minha vida, 
o que fiz para Vos possuir? 
Esplendor Imortal, 
Indescritível, para ser expresso em palavras, 
o que fiz eu para me unirdes a Vós? 

 
 
07 de dezembro de 1994 
 
 

Yahweh, quanto tempo durará este exílio? 
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Mas sei que Yahweh é terno 
e, tão ternamente como um pai trata seu filho, 
Yahweh me trata. 
Tirai-me das calúnias que espalharam sobre mim, 
pois Vós sois meu Árbitro. 

 
 
18 de dezembro de 1994 
 
 

Senhor! 
Mergulhastes-me nas profundezas da Noite, 
na sua maior e mais profunda região, Vós mergulhastes-
me. 
Por que me escondeis Vossa Face? 
Como posso ouvir a maravilha de Vossa Voz no escuro? 
Estendo minhas mãos, tateando em busca de Vossa Mão, 
da orla de Vossas vestes, 
mas não encontro nada, onde possa me agarrar. 

 
 
26 de dezembro de 1994 
 
 

Vós me confiastes Vossa Mensagem. 
Vós me designastes para tomar conta de Vossos Interesses, 
mas meus opressores juntam forças 
contra Vossa Mensagem para esmagá-La. 
O que posso fazer agora com minhas mãos vazias? 
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1995 
 
 
 
 
07 de janeiro de 1995 
 

 
ORAÇÃO AO PAI 
 

Meu Deus, Yahweh, Pai Eterno, 
Vós, que tão pacientemente esperais por nossa conversão, 
vinde! Vinde alimentar-nos, a todos nós, com Vosso 
Alimento Celeste, 
para satisfazer nossas necessidades; 
sois conhecido por terdes Mão generosa, 
ó Justo, vinde salvar-nos! 
Transformai o coração do homem malvado num coração 
bondoso, 
para que também ele declare Vossa grandeza. 

Yahweh, meu Pai Compassivo, 
o mundo ainda não Vos conhece inteiramente, 
não da forma como realmente sois, 
e apenas com uma demonstração do poder do Vosso 
Espírito Santo, 
a humanidade compreenderá a grandeza de Vosso Nome 
e exaltará o esplendor de Vossa Glória. 

Yahweh, Pai de cada um de nós, 
que a humanidade conheça Vossos atos de misericórdia, 
ternura e generosidade; 
lembrai-lhes, ó Pai, 
que a glória majestosa de Vosso Reino também lhes 
pertence, 
se tiverem o coração reto. 
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Eu transmiti Vossas Palavras a cada nação que me 
enviastes 
e obedeci Vossa ordem. 
Eu, dentro de meus limites, dei-lhes a conhecer novamente 
Vosso Amoroso Retrato, 
do modo como O revelastes a mim, 
para que eles também se alegrem e percebam 
que são Vossa descendência e Vossa semente. 
Eu segui Vossas instruções 
e recordei-lhes que também são de descendência real. 

Santo Pai, 
como tendes continuamente me enviado 
a proclamar Vosso Hino de Amor, à viva voz, como um eco, 
para compartilhar Vosso Cântico de Amor com meus 
irmãos e irmãs; 
rezo por aqueles que ainda estão inconscientes 
e vivem num mundo de esquecimento e de escuridão, 
a fim de que Vosso Espírito Santo 
possa brilhar em seu espírito, como mil sóis em um só. 
Sim, que Vosso Espírito Santo, 
que brilha mais do que todas as constelações juntas, 
transforme cada alma num espelho sem mancha, numa 
imagem de bondade, 
antes que desapareçam como se jamais tivessem existido. 
Uma vez restaurados, eles também irão com zelo, numa 
virtude perfeita, 
proclamar uma imagem visível de Vosso Esplendor e de 
Vossa Soberania, 
pois terão conhecido o que é mais divino. 

Pai, 
Fonte de Vida, Fonte de Vida Eterna, Esposo, 
Vossa proximidade despertou cada fibra de meu coração 
miserável, 
permitindo-me penetrar em Vossos mistérios 
e em Vossas inesgotáveis riquezas. 
Como pude ser contada, em minha miséria, 
entre Vossas herdeiras? 
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Mal tinha nascido, pequei e deixei de honrar-Vos, 
pequei e deixei de existir. 
O barro com que moldastes tornou-se Vosso inimigo. 
Vosso altar transformou-se num antro de lagartos e de 
aranhas, 
marca distintiva de más intenções e do mal, 
claramente desgarrando-se da Verdade Divina. 
Ó débil alma! 
Com tão pouco tempo de vida na Terra, 
em que te transformaste! 
A luz da Justiça estava pronta para atingir minha alma; 
no entanto, Vós, em Vosso desejo de libertar e de salvar, 
fostes mais forte que a própria Morte, 
que os poderes das Trevas e da Corrupção, 
e fluístes em mim, Pai, como um Rio, 
curando o que era considerado mortalmente ferido; 
levantando o que era considerado morto e decomposto. 

E Vossos ensinamentos, Senhor, 
acompanhando Vossas visitas, 
agora já ultrapassam o alcance de minha mente humana. 

Meu Pai, sois compassivo e misericordioso, 
paciente e clemente, 
por isso não desvieis Vossos Olhos de nós, 
mas levai-nos todos de volta a Vós, pelo reto caminho. 

 

Vosso Espírito Santo é o Sopro da Vida. 
Ele nos eleva, nos revive, 
e generosamente nos faz 
penetrar em Vossos mistérios. 
Vosso Espírito Santo nos transformam tabernáculos vivos e 
sagrados, 
um Trono para a majestade de Vosso Filho, 
um reflexo de Vossa Imagem 
e em herdeiros de Vosso Reino. 
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Pai, permiti agora que os céus abram-se este ano, 
para que derramem, como nunca antes, 
Vosso Espírito Santo em nós; 
assim todos aprenderemos a amar as coisas celestes, 
e, em Vossa Presença, exultaremos. 
Os ossos mortos florescerão 
e uma vez mais Vos louvarão, adorando-Vos. 

 
08 de fevereiro de 1995  
 

Quem tem compaixão de nós 
e se aflige por nós, a não ser Vós? 

Ainda esperamos pela Paz, 
essa Paz que Vosso Amado Filho nos deixou... 
Pecamos contra Vós 
e contra todos os poderes do Céu. 
Deixamos de existir 
porque rejeitamos Vosso Santo Nome, 
que é nossa identidade: Fonte-de-Vida. 

E agora esta Grande Revolta, esta Apostasia 
devora Vossa Casa, como câncer. 

Ó meu Yahweh! 
Mais brilhante que um milhão de sóis, 
quantos homens podem perceber 
Vosso brilho, ao passar por eles? 
Como pode-se dizer: 
Não há prova de que Yahweh está passando. 
Não há sinal de Sua passagem? 

Deus! 
Sois como um dardo atirado no alvo, 
no entanto, embora tenham olhos, 
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eles não podem ver que a flecha passou por eles 
e que já está em seu alvo. 

Ó nosso Deus, sois nossa Esperança, 
vinde agora, este ano, sem demora, 
restaurar Vossos altares destruídos e reconstruir Vossas 
cidades 
e Vossa Casa. 

 
21 de fevereiro de 1995 
 
 

Senhor, 
onde encontrarei palavras suficientes para Vos glorificar? 
Vós honrastes minha miséria 
com Vossa estupenda e inspiradora Presença. 
Desde então nenhuma tarefa foi difícil demais para mim; 
com Vossa Presença, tudo se tornou fácil e uma delícia. 
Vós me ensinastes que em Vossa Mão direita mantendes a 
Vitória, 
e que a Morte foi engolida pela Vida. 
Ó Salvador, tão ansioso em salvar e fortalecer, 
Vossa benevolência visitou-me à noite, 
na noite de meu coração, 
para cantar um Festival, despertando um cadáver. 
Vós colocais todo Vosso Coração em Vosso cântico, 
por amor a todos nós; 
e de mim fizestes 
uma Harpa diante de Vosso Altar... 
Que a música ressoe para nosso Rei, que ela ressoe! 
Que a música chegue aos confins da Terra 
e vibre em cada ravina, em cada montanha e em cada vale! 

 

Não Vos esqueçais de que sou pó 
e que com uma rajada de vento desapareço. 
As Águas do Vosso Lado 
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cascateiam sobre as montanhas e os vales;41  
forneceis água para todos aqueles que têm sede; 
e me enviais através das colinas a todas as nações, para 
gritar: 

Só de Deus vem a vitória e a força. 
Não mais vos arrasteis de sede, 
estimulai vossas memórias e recolhei-vos, 
todos vós que jazeis na poeira, 
pois vosso Orvalho não está fora de alcance. 
Vós vos esquecestes de Quem vos criou, 
mas se beberdes vossa memória será restaurada!42  

“Ah! todos que tendes sede, vinde à água. 
Vós, os que não tendes dinheiro, vinde!”43  

 
 
27 de fevereiro de 1995  
 
 

Senhor, 
dai-nos Vosso Reino, 
a fim de que obtenhamos a incorruptibilidade 
e a divindade, para termos vida eterna; 
amém; 
 
 

21 de março de 1995 
 
 

Bendito seja o Vosso Nome, 
que me abençoou três vezes, 
permitindo-me ver Seu Plano escondido, 

 

41 Uma efusão do Espírito Santo. 
42 Jesus ajudou-me com Seu Espírito a escrever o que escrevi. 
43 Is. 55, 1. 



 
 

 
- 115 -  

que estava em Seu Sagrado Coração desde o princípio, 
e que foi revelado ao Seu escolhido, aquele que Ele tanto 
amava.44  
Agora, eu também, Nele ouvi Sua Mensagem, 
esse Tesouro Inesgotável, 
do qual Santa Gertrudes teve um vislumbre. 

Logo virá um tempo 
em que: “Ninguém mais ensinará o seu próximo, 
e nem o irmão, afirmando: 
‘Conhece o Senhor!’ 
Porque todos hão de Me conhecer, 
do menor ao maior. 
Porque terei misericórdia de suas faltas 
e não Me lembrarei mais dos seus pecados.”45  

Tentarei andar pelo caminho que preparastes para mim, 
sem desviar e apreciando 
o Tesouro que nos destes, a todos nós. 

 
 

30 de março de 1995 
 
 

Meu Senhor? 
Olhai do Céu, 
de Vossa santa e gloriosa morada. 
Aqui estou no meio de Vossos filhos, 
no entanto muitos deles não Vos conhecem 
como o Pai mais compassivo. 

 

44 São João Evangelista. 
45 Hb. 8, 11-12. 
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Pai, tornai Vosso Nome conhecido, 
e que vosso Espírito conduza Vossos filhos, 
uma vez que sois nosso Pai. 

Abri agora os Céus e vinde a nós. 
Na Vossa Presença todas as nações 
ficarão comovidas e desistirão 
do poder do pecado que as domina; 

Na Vossa Presença 
esta nação também Vos desposará 
e será chamada: a Noiva. 

 
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 em Meu Coração; 

 
 

01 de maio de 1995 
 

meu Senhor, 
que estas palavras de minha boca 
encontrem favor e consolação 
para o Vosso Sagrado Coração; 

Redentor do mundo, 
por que, vezes sem conta, 
eles tecem planos contra Vós? 

Consolador de Vossa família, 
por que eles continuam a cumular-Vos 
de tristeza e dor? 

Amigo da humanidade, 
por que os Vossos 
renegam o Vosso Coração ferido 
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e, durante toda sua vida, no pecado, 
colocam bandeiras de perturbação? 
os Céus abertamente declaram Vossa Glória 
e Vossa Voz é ouvida 
até os confins do mundo, chamando: 
voltai para Mim e Eu vos darei 
uma nova vida para vossa alma; 

no entanto, desdém é o que recebeis, 
meu Redentor; 
e ah! quantos escarnecem de Vosso Chamado, 
meu Consolador! 

Amigo da humanidade, Beleza Perfeita, 
Luz Três Vezes Santa, 
Vosso Amor é de novo traído, 
renegado e posto à prova; 
Vossos inimigos multiplicam-se 
e sua violência aumenta; 

Carneiro Sacrificial, 
acusado por Vossos acusadores, 
constantemente atacado por Vossos atacantes, 
quando aparecereis em Vosso cavalo, 
como Guerreiro de Justiça? 

  
 
29 de maio de 1995 
 
 

bendito seja o Vosso Nome 
ó Vós, que ouvis minha oração! 
bendito sejais, meu Senhor, 
Vós que retirastes minha alma do abismo, 
Vós que, das alturas, olhastes por mim, 
e humilhastes minha alma, 
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(com jejum, desde o ventre de minha mãe;) 46  
bendita seja Vossa Benevolência 
que me atraiu ao Vosso Coração 
para me salvar e me libertar; 
Deus, sois minha salvação, 
minha riqueza, minha vista e minha vida, 
Vós que diariamente encantais minha alma 
e alegrais meu coração com Vossa Presença, 
permiti-Me tirar proveito de Vossa Presença: 
paz, integridade, amor e um espírito de perdão, 
que cada fibra de meu coração proclame, com amor, 
Vossa glória; 
ouvi minha oração 
agora que sou hóspede de passagem em Vosso país 
e respondei-me; 
amém; 

 
 
19 de junho de 1995 
 

e Nós convidaremos cada um deles para entrar no 
mistério do Verdadeiro Conhecimento de Nossa 
Santidade Trinitária, revestindo-os na graça e na beleza 
das vestes cerimoniais, Nossas mais ricas vestes: 

- a Divindade que emana de Nós, conduzindo-os à 
Vida Eterna; 

- a Luz três vezes Santa, brilhando em sua alma e 
seu corpo para viver em Nós para todo o sempre; 

- a Verdade e o Amor para conhecer o Verdadeiro 
Deus três vezes Santo; 

 

46 Esta frase é só para mim - (ou seja, aplica-se somente a Vassula). 
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- a Fé, a vitória sobre o mundo, a colheita da Vida 
Eterna; 

vem, vem tu que dizes: não posso obter a redenção, 
pois não recebi a piedade para entrar no Reino de Deus; 
pede, com teu coração, o Dom da Piedade e o obterás; 
dize: 

 

Espírito Santo, Doador da Vida, 
Espírito Santo, três vezes Santo, 
concedei-me, a mim também, que eu possa crescer 
no amor 
para conhecer a Deus e obter Seu Reino; 

concedei-me o Espírito de Piedade 
para que meu espírito cresça 
nos princípios dos Santos, 
e para que meus pensamentos 
sejam os Vossos Pensamentos, 
meus atos, os Vossos Atos 
que são todos puros e divinos; 

Espírito Santo de Piedade, 
Amigo de Deus, 
ensinai-me a alcançar a perfeição 
e a controlar cada parte de mim, 
que é tão má, 
para que eu obtenha a Vida Eterna; 

Espírito de Piedade, 
tão lindamente revestido, 
vinde a mim e revesti meu espírito de pureza, 
para que eu também possa ser agradável aos Olhos 
de Deus; 
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revesti minha alma com um Espírito vivo 
para servir à Santíssima Trindade, 
com honra e graça; 

que eu morra para meus princípios, 
que eu morra para minha parcialidade, 
minha tepidez, minha letargia e minhas ambições; 
vinde reviver-me em Vossa Pureza; 

Dispensador do fruto da Árvore da Vida, 
Alegria Eterna, concedei-me também Vosso 
Espírito, 
para ser parente da Santíssima Trindade 
e um herdeiro47 de Vosso Reino; 
que minha língua prove o que é mais puro 
na Luz do Deus três vezes Santo 
e consuma Aquele que disse: 
'Eu sou o Pão da Vida:' 

Espírito Santo da Vida, três vezes Santo, 
concedei a meu espírito atingir perfeições 
na Ciência do Espírito de Piedade; 
para aprender a observar com temor 
o que é a verdadeira Carne e a verdadeira Comida, 
o que é o verdadeiro Sangue e a verdadeira Bebida, 
para que eu possa viver no Pai, e no Filho e no 
Espírito Santo, 
Trinitário mas Um, na unidade da essência; 

fazei com que minha alma trabalhe pelas Vossas 
intenções, 
que são santas e redentoras, 
e tão agradáveis a Vossos Olhos; 
entrando em minha alma, Vosso Espírito de 

 

47 Poderia ser herdeira também. 
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Piedade 
me transformará numa serva dedicada e fervorosa; 

Luz das estrelas de minha alma, 
transmiti-me a piedade de Vossos Santos 
para que eu guarde santamente Vossas Leis, 
e benevolentemente Vos mostreis à minha alma 
miserável 
para que eu me lembre de que a incorruptibilidade 
me aproximará do Deus Trinitário, 
o Poderosíssimo e o Santíssimo, 
uma vez que nada de impuro será capaz 
de encontrar seu caminho em mim; 
amém; ic; 

 
07 de julho de 1995 
 

ama-Me e consola-Me; 

ama-Me e jamais perecerás; 

ama-Me e Eu unirei Minha Igreja no amor; 

ama-Me e, por causa de teu amor, a ira de Meu Pai 
pode ser diminuída; 

ama-Me e junta-te às orações dos santos; 

 
 
16 de agosto de 1995 
 
 

Senhor, meu Yahweh, 
não deixeis nunca o mundo arrastar meus passos 
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de volta a suas entranhas; 
não deixeis que ele se torne meu mestre nem meu domínio. 
Que possais conceder-me, ó meu Pai, 
aquilo que tendes de mais precioso em Vosso Coração, 
por isso, que Vossos desejos se tornem minha carne e meus 
ossos, 
meu ser, meu alimento e minha vida. 

Eu Vos amo à loucura, 
minha Força, meu Santo três vezes Santo, 
minha Bebida da Eterna Fonte da Divindade e da Vida, 
minha Bondade e minha Ternura, 
vinde! vinde a mim e eu Vos prometo, Pai Celeste, 
cantar Vosso Hino de Amor a todas as nações, 
para honrar Vosso Amor Paternal. 

Meu Bom Senhor, responderá de Seu Santos Céus? 
Dará Ele Sua resposta a esta pecadora, a esta indigna 
argila? 

 
06 de setembro de 1995 
 

Como uma ovelha desgarrada, fui por meu próprio 
caminho; 
do solo árido, tentei alimentar minha alma 
e da rocha seca, esperei obter minha bebida. 

Ah! minhas lesões, por deficiência, me devoravam, 
e meus pecados pareciam incuráveis. 
A simples visão de minha pessoa era um escândalo para os 
Vossos anjos 
e uma abominação aos Vossos Olhos. 
Ó Santíssima Trindade, Deus Puríssimo, 
Vossos anjos e Vossos santos ficaram horrorizados e 
estupefatos 
diante de minha total rebelião. 
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Dia e noite continuei carente. 
Pisei nas sombras da noite, ressequida pela sede, 
passei as noites órfã, amontoando cardos e espinhos. 
Esfomeada e magra, não compreendia 
por que esta miséria tinha me acontecido, 
por que a luz de meus olhos havia me deixado! 

Ó má inclinação, 
esperavas simpatia? 
Minha queda foi acolhida com imenso aplauso 
por uma multidão de demônios, 
pois haviam conseguido 
arrancar-me do Redil de meu Pastor, 
e roubar-me de minha Vista minha Alegria, meu Amor e 
minha Vida... 
e quando em mim a vida estava prestes a escoar para 
sempre, 
Vós, ó Pai! viestes com estupendo poder e glória. 
E com imensa piedade, 
Vós, ó Pai, rasgastes os Céus para me alcançar, 
e de Vossa Santa Morada, 
descestes revestido de terrível esplendor. 

E ali estáveis majestosamente 
diante de uma miséria aturdida. 
Ele, que penetra e permeia todas as coisas, 
estava agora na companhia da miséria. 
Cambaleando como se tivesse embriagada 
minha alma titubeou 
na Presença desta Pura Emanação três vezes Santa... 

Eu gaguejava para pronunciar, para expressar alguma 
coisa, 
mas nenhum som era ouvido. Eu estava carente. 
Os Dedos, então, que me formaram, 
de repente me alcançaram e pousaram em meus lábios, 
abrindo-os para mim, a fim de que eu aspirasse o ar de Seu 
Sopro. 
E eu inalei uma essência, como uma espécie de mirra; 
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um gemido como o de um recém-nascido 
saiu de mim, e instantaneamente fui restaurada. 

“De agora em diante, o teu Esposo será o teu Criador, 
Yahweh dos Exércitos é o Meu Nome.”48 Ele disse. 

Tive compaixão de ti... 
não sabias, Minha filha, que Eu sou rico no perdão? Não 
partas nem tenhas medo. 
Permanece Comigo e Eu te levantarei 
e te trarei para casa, para curar-te inteiramente. 
Meu grande amor desafiou Minha Misericórdia, 
e Meu Coração foi tocado por tua miséria. 
Vem, se quiseres, 
farei de ti uma testemunha de Meu Grande Amor 
por todos vós. 

Isso é o que Vossos Santos Lábios pronunciaram; 
cada uma de Vossas Palavras 
caindo em minha alma ressequida, como o orvalho da 
manhã, 
e enquanto ainda faláveis, 
minha alma abatida pelo remorso 
viu-se sucumbindo nos Braços do Pai 
e na Graça do Pai. 

Eu então voltei-me para o Senhor 
e supliquei-Lhe para O possuir; 
com todo meu coração, eu disse: 
quero possuir-Vos, meu Deus e Criador, 
tanto quanto me possuís. 
Então, colocastes à minha volta, laços que me ligaram a 
Vós; 
laços que permanecerão para sempre. 

 

 

48 Is. 54, 5. 
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27 de setembro de 1995 
 

Meu olhar está nas visões da Noite, 
tão rapidamente como Vós, o Santo, viestes a mim, 
tal foi Vossa rapidez em jogar Vosso véu sobre meus olhos, 
pois isso é o que Vos agradou, Bem-amado do Pai, 
para que eu dependa inteiramente de Vós 
e seja como um brinquedo em Vossa Mão Poderosa. 
E, desde então, tornei-me um exílio por Vossa Causa. 

Agradou-Vos rastrear meu caminho 
para que Vós e eu caminhássemos juntos, 
eu, agarrada à orla de Vossa veste, por medo de perder-
Vos, 
e Vós, como um Rei no meio de Seus exércitos, 
me conduzis por onde escolheis. 

E, em nosso caminho, 
homens invejosos levantam seus pés 
para interromper nossa encantadora jornada; 
eles colocam suas mãos em mim para despedaçar-me, 
mas Vós, num estilo senhorial, levantais minha alma 
e a carregais para cavalgar os ventos Convosco, 
então Vós e eu celebramos Vossa Força; 
e, em Vossos sorrisos e em Vossa alegria e encantos 
infantis, 
nos tornamos cúmplices e colaboradores de nossa amizade. 

Vós frustrais os planos de Vossos perseguidores, 
enquanto Vossa Boca canta para mim canções de 
libertação. 
Vós abris a porta de Vosso Coração, 
para que eu entre e me esconda dentro de Suas 
profundezas. 

Minha alma se alegra no Senhor. 
Ele tem o poder de moldar cada coração pelo Seu fiel Amor. 
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Quando minha alma está abatida, 
Vós não esperais, mas mostrais Vosso Amor 
em Vossa ânsia de me animar, abraçando-me. 

Vosso olhar, Delícia do Pai, 
tem toda a capacidade de transformar qualquer alma, 
de um trágico cântico num hino inspirado. 

Sim, Senhor, a cada dia 
podeis transformar Vosso povo num cântico, 
modificando seu ritmo 
para preservar o tom de Vossa Voz, 
pois nunca desprezais ninguém, 
mas permaneceis conosco sempre e em toda parte. 

 
 
 
 
 
 
02 de outubro de 1995 
 
 

FESTA DE NOSSOS ANJOS DA GUARDA 
 

Aleluia! 
“Louvai a Yahweh no Céu, 
louvai-O nas alturas; 
louvai-O todos os anjos, 
louvai-O, seus exércitos, todos!”49  

 

49 Sl. 148,1-2. 



 
 

 
- 127 -  

“Louvem o Nome de Yahweh, 
pois ele mandou e foram criados.”50  

Eu, Jesus, te dou Minha Paz; vem e reza Comigo; 
dize: 

Soberano, desde o início, 
ouvi Minha oração; 
minha alma e meu coração têm sede de Vós; 
meu olhar anseia por ver-Vos, 
e eu não olho para ninguém mais, 
pois não há deus que se compare a Vós, 
nada maior que Vós, 
pois só Vós sois estupendamente grande; 
por isso reuni as nações 
para dar graças e louvores ao Vosso Santo Nome 
ao redor de um só Tabernáculo; 
que eles, juntos, ofereçam Vosso Sacrifício 
ao Pai, no Céu, 
a uma só voz e um mesmo Espírito; 
Guardião de nossa alma, 
maravilhosamente forte, inconquistável, 
que toda Vossa criação 
Vos sirva na Santíssima Trindade; 
concedendo-nos essa bênção; 
amém; 

 
06 de outubro de 1995 
 

Meu Senhor! 
Meus olhos tiveram o privilégio de contemplar 
Vossa gloriosa Majestade; 
Que graça me concedestes! 
Eu, que sou a menos indicada para receber tal dom 

 

50 Sl. 148, 5. 
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de ser capaz de possuir Vossa Majestade, 
e contemplar-Vos em Vosso Mistério. 

Fonte de Sabedoria, 
Vós me tratais de uma forma suprema, 
cheio de bondade e de infinita ternura, 
para que eu reconheça Meu Deus três vezes Santo, 
e O reconheça como Pai, como Bem-Amado e Abba. 

Fonte de Entendimento 
que faz jardins, de desertos, 
árvores frutíferas, de espinhos e abrolhos, 
incrivelmente arrebatador, palpitante, 
Vossa gloriosa aparência deixa meu coração fascinado. 

Fonte de Conselho, 
meu Cálice, minha Bebida, Rei desde o início, 
Vós mostrais continuamente Vosso Majestoso Conselho 
com bondade, à Vossa aluna: 
eis por que meu coração desfalece de amor. 

Glória é o Seu Santo Nome; 
Como pode alguém Vos louvar o bastante? 

Fonte de Fortaleza, 
resplendentemente incrível, 
vistes como estamos? 
Diminuídos, carentes, fracos e uma visão deplorável, 
Contudo nós Vos pertencemos, viemos de Vós; 
Vede? Vede como nossos joelhos tremem 
e estamos fracos por falta de Alimento? 
Vede quantos de nós nos tornamos objeto de escárnio? 

Vinde, portanto, Espírito da Graça, 
imploro à Vossa Majestade 
que uma vez mais infunda em nós Vosso Sopro, a fim de 
que uma nova vida comece. 
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Uma só Palavra de comando de Vossa parte, 
e o mundo inteiro pode ser renovado! 

Ó Fonte de Conhecimento, 
vinde governar-me, 
para que eu penetre no Mistério de Deus; 
meus olhos nada veem, 
meus ouvidos nada ouvem, 
e meu tato ainda permanecerá no desconhecido, 
a não ser que me mostreis Vossa Face, 
e me deixeis ouvir Vossa Voz; 
não percebestes o quanto anseio por Vossas Cortes? 

Fonte de Piedade, 
por que é tão difícil compreender-Vos? 
É porque minhas mãos estão muito sujas? 
Por que Vos me evitais? 
Devo permanecer imperfeita? 
Sois sempre fiel às Vossas promessas, 
e sois conhecido 
por dar liberdade aos prisioneiros, 
por isso eu Vos imploro, 
concedei-me a atitude de Vossos Santos 
para que um dia eu possa celebrar Vossos atos de poder. 
Livrai-me pois, sob Vossa proteção 
os piedosos sentem-se em segurança. 

Fonte de Temor, 
símbolo de Vossos verdadeiros discípulos, 
pérola de Vosso Reino, pulsação da Igreja 
e reverência de Seus Mistérios, 
como podemos obter-Vos e possuir-Vos eternamente? 
Vós sois tudo... 
Botão de rosa de meu coração, 
concedei-me este dom para que eu possa ser contada 
como uma de Vossas filhas. 
Temer-Vos é a raiz de toda a sabedoria 
e a entrada da Vida eterna. 
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Ó Trono Glorioso, 
no alto, desde o início, 
desenraizai-me de todo mal e mostrai-me 
Aquele que em Vós está sentado! 

 
17 de outubro de 1995 
 

Meu Senhor e meu Pastor 
guiai-nos, endireitai nossas veredas; 
nós somos o rebanho de Vosso redil, 
e estou confiante, por causa de Vosso Fiel Amor, 
de que trareis as ovelhas desgarradas 
uma após outra, de volta ao Vosso rebanho. 

Fostes Vós, meu Pastor, 
que me retirastes das entranhas deste mundo vil. 
Bendito seja o Vosso Nome, três vezes Santo. 

Alívio de minha alma, Beleza Perfeita, 
com palavras mais doces que o mel, 
abri Vossa Boca e pronunciai 
as Maravilhas de Vossa Lei, 
para que muitos sejam libertados. 

Que Vosso Amor fiel 
venha a toda Vossa criação, 
sede benevolente, generoso e misericordioso conosco, 
para que nossos olhos se abram 
e nosso olhar se fixe em Vossa Santidade Trinitária. 
Amém. 

 
08 de novembro de 1995 
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Senhor, 
Rei desde o início e Mestre de todas as coisas, 
eu sou carne de Vossa Carne, ossos de Vossos Ossos, 
estais em Mim e eu em Vós. 
Que alegria, que delícia 
saber que me possuís, e que eu Vos possuo! 
Eu Vos pertenço, e Vós, meu Rei, me pertenceis! 

Vós sois a verdadeira Vinha, 
e eu sou um de Vossos ramos. 
Eu sou Vosso resto, 
que alegria ser uma Convosco! 
Pretendo permanecer em Vós, 
para que permaneçais em mim. 
Ó que dom de Vosso Espírito! 
Aleluia! 

Formulai Vossos Planos, ó Senhor, 
e aceitarei qualquer coisa que me oferecerdes; 
agora estou sendo ousada, 
mas, é sofrimento o que quereis de mim? 
Eu aceitarei qualquer coisa que me derdes, 
tudo se torna tão bonito, quando vem de Vós! 

Vinde! Vinde reinar em mim, 
Vós sois a Fonte de minha felicidade! 
Vós me estais convidando para partilhar de Vosso Cálice? 
Um Cálice Meu Deus! em que Vossos Divinos Lábios 
beberam? 
Meu Deus, tremo de emoção e de delícia; 
Ó Amor! Vós me seduzistes! 

 
10 de novembro de 1995 
 
 

Glória a Deus no mais alto dos Céus, 
Glória a Ele que levantou minha alma 
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das entranhas desta Terra; 
Glória à Luz três vezes Santa, 
em cujo poder todas as coisas passaram a existir; 
Glória ao Deus invencível, 
incomparável em Sua Autoridade; 
Glória ao Imortal, em quem encontramos imortalidade; 
que Vosso Sopro, ó Santíssimo, 
que é pura emanação de Vossa Glória, 
nos reanime, renovando-nos em um só glorioso Corpo. 
Amém. 

 
 
01 de dezembro de 1995 
 

Santifico Vosso Santo Nome, 
enquanto ainda fico admirada diante de Vossa Glória. 

O Espírito do alto me convida, 
e me diz que temer-Vos,51 meu Deus, 
é um tesouro dado pela Própria Sabedoria. 

 
 
 
 
16 de dezembro de 1995 
 

tem Minha Paz; agrada-Me e dize estas palavras: 

Jesus, meu único amor, 
Jesus, minha inspiração, 
Companheiro de minha alma; 

 

51 "No temor de Yahweh estará Sua Inspiração." (Is. 11, 2). 
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Jesus, só Vós sois minha taça, 
minha bebida, minha bênção; 
escondei-me no fundo de Vosso Coração; 
até que a morte me entregue ao Céu; 

Guardião de minha alma, 
ficai comigo aonde eu for, 
amém; 
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1996 
 
 
 
 
09 de janeiro de 1996 
 

Minha casa é nas Cortes de Yahweh 
e meu espírito se alegra no esplendor de Sua Majestade três 
vezes Santa. 
É em Vós que minha alma se move, se realiza e continua a 
confiar. 
É em Vós, Pai Eterno, 
que meu espírito desfalece, deseja e busca a Verdade. 

Não me priveis, ó Pai Celeste, 
dos Sete Dons de Vosso Espírito, 
mas enviai-os a Mim, 
para clarear meu caminho e iluminar meu espírito, 
banhando-me em Vossa Divina Santidade Trinitária. 

 
27 de janeiro de 1996 
 

Yahweh, Pai, 
falastes comigo como um Abba, como um Amigo, 
eu bendigo Vosso Nome três vezes Santo. 

Vossa ternura, ao abraçar-me, 
revelou-me o Caminho da Vida, 
e desde então construístes Vosso Palácio e Vosso Domínio 
em minha alma. 

Sim, tão ternamente como um pai trata seus filhos 
Vós me tratastes. 
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Como alguém que manipula com cuidado uma delicada 
porcelana 
Vós lidastes comigo. 

Vós Vos levantastes de Vosso Trono Celestial. 
Vós Vos levantastes e saístes, 
aproximando-Vos delicadamente de mim com Vosso ar 
Majestoso 
e, enquanto pousastes Vosso Dedo em meus lábios, 
piscastes para mim, produzindo uma fonte de alegria em 
meu coração! 

Yahweh, meu Rei, descestes ao meu quarto, 
revestido em terrível esplendor, em majestade e glória. 
Meu Criador e Rei falou-me em simplicidade, 
deixando-me completamente aturdida, sem fala e reverente 
por causa de Sua atitude Paternal. 

Vedes? Yahweh, Vós sois a Alegria e o arrebatamento de 
minha alma, 
a delícia de cada hora de meu dia, 
o Consolo, a Bondade de meu coração. 

Vosso amor, Yahweh, é como uma Fonte, 
cascateando sobre as montanhas e para os vales, 
dando vida até mesmo às pedras! 

Ó Santo, tomai-me, tomai-me e escondei-me na Vossa 
Coluna de nuvem, 
longe das profundezas desta terra. 
Escondei-me da desordem, em Vossa nuvem, 
e como outrora disse David, eu também digo: 
“Se Yahweh não viesse em meu socorro, 
em breve eu habitaria no silêncio”.52  

 

52 Sl. 94, 17. 
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Ó Santo, grandes são Vossas realizações na minha vida 
diária, 
por isso vinde, oh! vinde, Pai. 
Não vedes como minha alma Vos deseja? 
Vinde e deixai-me, uma vez mais, fascinada. 

 
30 de janeiro de 1996 
 
 

Meu Esposo,53 não me deixeis voltar a Vós de mãos vazias; 
deixai-me voltar a Vós com vasos de incenso e vasos de 
frutos; 
um exército inteiro pronto para se sacrificar pela Vossa 
Vontade. 
 
 

31 de janeiro de 1996 
 

O Meu Bem-Amado foi ao meu quarto, 
para me apertar ao Seu Sagrado Coração 
e levar-me com Ele, cavalgando os ventos. 
Eu sou de meu Bem-Amado e meu Bem-Amado é meu para 
sempre. 

Hoje meu Bem-Amado tem os Olhos muito tristes, 
e Sua Cabeça apoia-Se em meu ombro. 
Fonte de Água Viva, 
quem Vos entristeceu tanto assim? 

 
25 de março de 1996 
 
 
FESTA DA ANUNCIAÇÃO 

 

53 Is. 54:5 "...seu Criador será seu marido..." 
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Sou Vossa serva e estou aqui para Vos servir. 
Majestade, sem Vós, nada sou. 
Puro contentamento de minha alma, 
eu escuto. 

 
 

ELOGIO À MARIA 
 

Jesus volta-se para Maria, em voz alta, cheia de admiração. 
 

54 "ó Obra Prima de Meu Pai! ó Sublime Obra Prima 
de Yahweh! Esposa de Meu Espírito Santo! Meu Radiante 
Tabernáculo! Teu Coração, Bem-Amada da Bem-
Amada,55 é Um Conosco! Teu Coração é Meu jardim 
fechado, uma fonte selada; teu Coração é uma Fonte que 
torna férteis os jardins; Teu Coração, ó Adorável, é Meu 
Trono, no qual fui honrado; Coração do Coração, a Quem 
coroei em Nossa Presença e na presença de toda a Minha 
Corte Celeste,56 como pode qualquer criatura rejeitar 
Teu Coração?57 Tu, Arca do Poder, toda revestida de 
virtudes, Meu Novo Cântico,58 Minha Harpa, Minha 
Cidadela, em Quem o Criador do Céu e da Terra Se 
encanta diante de Tua magnificência, Tu que estás em 
Nossa Presença e tão perto de todos os que Te invocam; 
no entanto, como pôde o homem cair tão baixo e 
enveredar pelo enganador caminho de renegar Teu 
Coração?" 

 
"Maria cheia de graça, Nós estamos contigo; Nós 

não Te esconderemos nenhum dos segredos, Nosso 
Sopro será Teu sopro, pura emanação de Nossa Glória, 

 

54 Com um forte grito, Jesus falava de Nossa Senhora. 
55 Compreendi Bem-Amada, com referência à Bem-Amada Trindade. 
56 De repente, Cristo baixou Sua Voz tornando-Se triste. 
57 Jesus, ao mesmo tempo, estava triste e maravilhado. 
58 Compreendi que Ele referia-Se à Nova Eva. 
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Maria, Nossa imagem de Nossa bondade, Nós Te damos 
Nossa Paz em Teu Coração; neste perfeito Coração Eu, o 
Filho, triunfarei; Nosso Coração será o Teu Coração, 
uma fornalha ardente de divino amor; Nossa Alma será 
Tua Alma,59 um tesouro augusto, um Paraíso para Nós; 
Nosso Espírito será Teu Espírito; sim, pois quem está 
unido a Nós é um só espírito Conosco;" 

 
 

HINO DA SANTÍSSIMA TRINDADE A NOSSA 
SENHORA 
 
 

irmãos, irmãs! vinde e sejamos cobertos pelo Manto 
da Graça na Graça; vinde e sejamos cobertos pela Luz da 
Rainha; vinde e deixemo-nos ser cobertos pela sombra 
Daquela que foi coberta pela sombra do Espírito Santo;  

 
 
26 de março de 1996 
 
 

Meu Senhor, minha Vida, minha Família, 
eu sou parte de Vós e meu espírito em Vós exulta. 
Eu bendigo Vosso Nome para todo o sempre. 
Celebra, criação, os atos de poder de Deus, 
e louva-O, Aquele que eleva os humildes. 
Quanto pode um mortal duvidar de Vossas maravilhosas 
intervenções? 

 
 
03 de abril de 1996 
 

ouvirei de ti, geração: 

 

59 Alma deve ser compreendida como vida, assim como em Lc. 9, 24. 
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meu coração está pronto, Senhor, para aprender a 
amar e a honrar o Tabernáculo que carregou Vosso 
Sagrado Coração; é verdade que, desde o seio, eu me 
desgarrei, vivi no erro desde meu nascimento; como 
Esaú, corri para longe de minha Mãe, para buscar meus 
interesses e conquistá-los, saqueando outros; quis 
depender de minha própria força; odiei meu irmão que, 
diferentemente do meu coração, meditava em como 
agradar o Coração de nossa Mãe e permaneceu perto 
Dela, recebendo com abundância Suas Graças; não fui 
como Jacó e seus descendentes; 

Senhor, meu coração está pronto para aprender e a 
amar com honra o Santuário dos Santuários do 
Santíssimo, a fim de que nenhum engano entre mais em 
meu espírito sempre tão rancoroso, que molestava, 
como Caim, seu irmão, e que finalmente o matou; 
deixarei de perseguir aqueles que pertencem ao Seu 
Imaculado Coração e, ao invés, eu me voltarei para a 
Virgem das virgens e me transformarei em outro 
pequeno Jacó, para que em Sua Benevolência Ela 
derrame de Seu Virginal e Imaculado Coração 
abundantes graças sobre mim, a fim de que minha alma, 
outrora Sua, festeje em Suas riquezas, fazendo de meu 
coração um adorno de beleza no Ornamento da Beleza; 

que meu coração, Senhor, deseje e anseie por 
contemplar Vosso Santuário,60 para ver Vosso Poder e 
Autoridade, por contemplar o Tesouro do Santuário e 
festejar mais ricamente; não permitais à minha alma, 
nunca mais, Senhor, descer abaixo da terra, como Caim 
e Esaú, mas elevai minha alma ao Seu Santíssimo 
Coração para que também ela se torne uma herdeira, 
recebendo, como Jacó, as bênçãos celestes;61  

 
 

60 O Coração de Maria. 
61 Tudo isso foi como uma confissão feita a nós, por Jesus, para que nós a digamos. 
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15 de abril de 1996 
 

“Diz o insensato no seu coração: 
‘Deus não existe!’ 
São corrompidos, abomináveis, depravados: 
não há um que faça o bem. 

Do céu Deus se inclina 
sobre os filhos de Adão, 
para ver se há um sensato, 
alguém que busque a Deus”.62  

13 de junho de 1996 
 
 

Felizes aqueles que guardam Vossos caminhos, 
Bendito aquele que escuta as Batidas de Vosso Coração, 
pois elas trazem vida... 

 
 
03 de julho de 1996 
 

Sois Vós Aquele 
que lança Vossa Luz em nossos corações? 

Eu Sou; 

Sois Vós, ó Shaddai 63, 
Aquele que nós consideramos tão além de nosso alcance, 
e que agora Se mostra a nós, 
Vós, que estais revestido de terrível esplendor? 

 

62 Sl. 53, 1-2. 
63 Nome antigo de Deus, que significa, em hebraico, "O Todo Poderoso" 
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olha! Eu Sou; 

Tema e Cântico de minha vida, 
estais verdadeiramente fazendo algo 
que ultrapassa nosso conhecimento e compreensão? 

Eu Sou; estou cumprindo Minha Promessa; 

Unção de meus olhos, vejo corretamente? 
estais, em Vosso fiel Amor, 
enviando do Alto Vosso Espírito Santo? 

Eu Sou; 

 
 
 

Eu Vos agradeço por derramardes 
Vossas Riquezas, Vossos Dons e Vossos Favores em nós, ó 
Senhor! 

Com o Poder de Vosso Espírito 
destruireis a sabedoria do sábio 
e reduzireis a nada toda a erudição dos eruditos; 
dispersareis os filósofos e os derrubareis; 

Ó Santo, vinde! 
demonstrai o Poder de Vosso Poder, 64  
demonstrai o Poder de Vosso Espírito Santo, 
demonstrai o Poder de Vossa Bondade, 
demonstrai o Poder de Vossa Fidelidade, 
Vossa Intimidade, Vossa Alegria e Vosso Amor; 

 

64 Significa: "demonstra o Poder de Seu Reino". 
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Precisamos nos tornar levedados; 65  
concedei-nos então este favor, ó Senhor, 
concedei-nos o favor de vencer o mal 
e de nos livrarmos de todo velho fermento do mal e da 
maldade, 
que ainda permanece em nós, 
substituindo-o por uma quantidade fresca de fermento! 

 
 
 
13 de julho de 1996 
 

Vinde, Senhor, ao lugar mais íntimo de Vossa casa; 

Vinde à minha mesa, Senhor, 
para que possais abençoar o que partilharemos, lado a 
lado; 

Vinde Senhor e cercai-me, de todos os lados, 
em Vosso Sagrado Coração, cercai-me; 

Que Vossa Luz então me cubra 
e se envolva ao meu redor, 
para que não haja mais escuridão 
dentro de mim ou à minha volta; 

Vinde, ó Visitador Fiel, e visitai-me, agora; 
vede? Deus agora me visitará... 

 
15 de julho de 1996 
 

 

65 Alusão à Lc. 13, 20, a parábola do fermento. 
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Meu Deus, concedei-me falar, 
assim como a Sabedoria deseja que falemos; 

Concedei-me, meu Pai, a orientação da Sabedoria, 
para que eu, amavelmente e sem reserva, transmita as 
riquezas de Vosso Reino 
a meus irmãos e minhas irmãs: 

 
 

Meu Yahweh é Grande 
e deve ser supremamente louvado, 
sim! que meus lábios tenham a sabedoria 
de pronunciar somente palavras para Sua Glória; 
que meu coração busque apenas o bom senso 
e minha mente absorva Sua Doce Conversação, 
a fim de que Vosso Amor, ó Pai, 
que é tão alto como o Céu, 
seja conhecido pelos desconhecidos, 
para que eles também se alegrem 
e caminhem na Vossa Presença para todo o sempre! 

 
 
17 de julho de 1996 
 
 

ORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Ó Luz! 
Ó Luz inacessível, três vezes Santa, 

Vinde! descei agora 
e vinde não apenas sobre os que Vos invocam 
porque Vos ouviram, 
mas vinde também àqueles que jamais Vos conheceram! 
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Vinde! Ó Lâmpada de nosso corpo! 
Vinde corrigir todos aqueles que jamais Vos 
compreenderam; 

Vinde a todos os que Vos temem, 
vinde revelar Vossos tesouros escondidos, 
esses tesouros que guardastes para os nossos tempos; 

Vinde! vinde revelar 
os Santos Rostos do Pai e do Filho; 
Vinde revelar-Vos, Espírito Santo! 
Vinde, meu Amigo, 
pois Sois a deslumbrante Luz de nosso coração; 
vinde do alto 
e revesti-nos com Vosso Poder e vosso esplendor; 

Vinde habitar dentro de nós 
e fazer de Vossa Morada 
um lugar de oração, 
pois Vós sois a Oração Constante; 

Vede quão nus ficamos agora sem Vós? 
Vinde brilhar Vossa Luz nesta escuridão; 
Vós sois A Promessa, Vós sois nosso Amor, 
Vós sois nossa Luz, 
Sim! Vós sois A Promessa! 

Vós sois Aquele de Quem as Escrituras dizem: 
"Já não haverá noite; 
ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do 
sol, 
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles.” 66  

Vós sois a Promessa de nossa herança, 
Vós sois Santo e Bendito seja o Vosso Nome; 
Vós sois a preciosa e inestimável pérola; 

 

66 Ap. 22, 5. 
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Vós sois a radiância de nossa alma, 
Vós sois o Banquete de nossa festa, 
Vós sois o Companheiro Irresistível de nossa vida, 
Vós sois Vós sois o Trono dos pobres em espírito, 
Vós sois o Reino dos reinos, o Império dos impérios; 

Ó Visitador de nossa alma, 
vinde libertar-nos! 
Amém. 

 

(O Espírito Santo então abriu minha boca e encheu-a de 
louvores a Deus.) 

Dou graças e louvores 
ao Senhor imponente, 
tão estupendamente grande; 

Olhai! Aquele que lança Seus Raios, 
ofuscando meus olhos, 
não é outro senão meu Pai! 

Ó Brilhante Ornamento dos Céus! 
A grandeza de Vosso Nome me liberta, 
e, aguçando meu ouvido, só um pouco, 
recebo a Palavra de Vossa Boca; 

e agora: eu canto de alegria a Deus, meu Pai! 

Eu grito em triunfo ao Ungido, 
Jesus Cristo, meu Salvador! 



 
 

 
 - 146 - 

Meu Prometido,67  
ó Delícia das delícias! 
Eu Vos amo por terdes feito de mim Vossa amiga; 

e agora clamo de todo o meu coração: 
Amém! Meu zelo me abrasa 
por anunciar e proclamar Vosso Amor Fiel! 

Eu farei Vossa Vontade 
e trarei o maior número possível 
em união com Vossa Unicidade, 
a fim de que eles também sejam cumulados 
com a plenitude absoluta de Vossa Santidade Trinitária. 
Amém. 

 
 
 
02 de agosto de 1996 
 

Eu Vos amo, Senhor; 
Agradecerei ao Vosso Nome novamente, 
uma vez que sois meu Deus, meu Amigo e meu Tudo; 
Agradeço-Vos por todos os Vossos mistérios, 
Agradeço-Vos pela maravilha de Vossas Obras, 
Agradeço-Vos por Vosso Plano de Salvação; 

Celebremos as ações de nosso Rei! 

 
04 de agosto de 1996 
 

Vinde, vamos abrir um caminho para o Cavaleiro das 
Nuvens, 
que nossas orações sejam Sua escada; 

 

67 Alusão a Ef. 1, 13. 



 
 

 
- 147 -  

descei agora, meu Senhor, e ficai conosco. Maranatha! 
 
 

Minha filha, dize para Mim: 

"Jesus Cristo, 
Vós sois minha Vida, 
Vós sois meu Rochedo, 
Vós sois minha Salvação, 
Vós sois meu Arqueiro." 

e Eu te responderei: 

Minha filha, 
tu és Minha, 
tu és Minha semente, 
tu és Minha alegria, 
tu és Meu alvo, 
no qual lanço 
bênção sobre bênção, 
com um único propósito: salvar-te; 

 
vem, lembra-te, Eu estou sempre contigo! Eu, Jesus 

Cristo, abençoo todos vós! 
 

 
02 de setembro de 1996 
 

ah! meu Senhor, 
como sois admirável, 
Vós dispersais Vossos inimigos como fumaça; 
Santo seja o Vosso Nome três vezes Santo; 
Vossa retidão Vos glorifica 
em nossa maldade, 
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Vossa fidelidade Vos glorifica 
em nossa infidelidade; 

que todos os corações Vos busquem meu Senhor, 
e invoquem Vosso Nome; 
que aquele que nunca Vos buscou Vos encontre, 
a fim de que ele também, em Vossa Presença, diga: 

só em Deus há justiça salvadora e força; 
só em Deus está minha vida, minha alegria e minha 
paz; 
com quem podes compará-Lo? 
com quem podes igualá-Lo? 
Eu desabrochei em Sua Salvação, 
e me alegro agora em Seu Grande Amor; 
Glória ao Altíssimo, 
Glória ao meu Deus, três vezes Santo; 

Senhor, não há outro além de Vós, 
e eu proclamarei Vossa Justiça Salvadora 
até o fim; 
Amém; 

 
20 de setembro de 1996 
 
 

Eli, eu Vos amo. 
Juiz dos vivos e dos mortos, 
eu Vos dou meu coração. 
Pai Eterno e Príncipe-da-Paz68 
governai-me. 
 
 

23 de setembro de 1996 
 

 

68 Is. 9, 5. 
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Senhor, eu Vos agradeço por me mostrardes 
que sou tão indigna de 
Vossa Glória. 

Vós falastes, ó Senhor, 
mas o mundo não escuta; 
embora mostreis Vossa Glória em toda parte, 
o mundo recusa-se a ver e a acreditar. 

Quanto tempo mais devemos lutar? 
Privados de Vossos Sinais não somos, 
mas o mundo está determinado a destruir sua alma. 

 
27 de setembro de 1996 
 

Eu não teria invocado Vosso Nome, 
ou despertado para me agarrar a Vós 
de modo a possuir-Vos, meu Deus, 
se não fosse por Vossa própria Presença, que me salvou. 

Sim, quem estava lá para compadecer-se de meu 
deplorável estado 
se não fosse Vós Próprio? 

Rei e Sentinela de minha alma, 
Selo de meu coração, Chama da Salvação, 
Esteio de nossa alma, Rabbuni,69 três vezes Santo, 

Eu Vos imploro e rezo 
para que continueis a brilhar em mim, 
a fim de que eu aprenda de Vossa Boca 
e transmita Vossa Palavra, 
sem reserva e sem interesse pessoal. 

 

69 Significa Mestre, em hebraico: Jo. 20,16. 
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Renovo meus votos a Vós, meu Senhor, 
e submeto-me à Vossa Santa Vontade, meu Deus. 

Aleluia! 

Louvai a Yahweh no céu, 
louvai-O nas alturas, 
louvai-O todos os anjos, 
louvai-O todos seus exércitos! 

Louvai-O, sol e lua, 
louvai-O, astros todos de luz, 
louvai-O, céus dos céus. 

Louvem todos o Nome de Yahweh, 
pois Ele mandou e foram criados; 

Louvai a Yahweh na Terra, 
reis da Terra e todos os povos, 
príncipes e juízes todos da Terra, 
jovens e também as donzelas.70  

Todos vós, vinde louvar Nosso Senhor 
e fazer Sua Santa Vontade. 

 
22 de outubro de 1996 
 

Meu Senhor, 
Vigia de minha alma, 
Guardião de meu coração, Salvação de meu espírito, 

 

70 Tirado do Salmo 148. 
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vinde queimar em mim, até a raiz, tudo que não é Vosso; 
passai através de mim e revivei o que está morto; 

Soberano de Bondade, de Justiça e de Integridade, 
falai comigo, Vossa filha! 

 
01 de novembro de 1996 
 

Meu Salvador, 
dou graças ao Vosso Santo Nome, 
por vosso Amor e Vossas maravilhas; 

mas, vede, algumas vezes minha coragem se esgota 
em minha miséria, miséria devida à minha própria culpa, 
sinto as coisas levantando-se como uma ventania 
que me vem fustigando como ondas altas; 
e eu grito: oh! o que faço? 
E até que as ondas se acalmem de novo 
minha alma não pode saborear a Paz.... 

 

Senhor, até hoje, depois de todos estes anos de estar em 
diálogo Convosco, ainda estou aturdida e sem compreender 
Vossa escolha! Aqui eu era como um cadáver sem honra, e Quem 
vem visitar-me? O Invencível, o Altíssimo! E agora Vós me 
perguntais se estou feliz Convosco? 

sim, perguntei, filha...71  

Jamais mereci nada disso, não posso exprimir qualquer 
pensamento que seja digno de Vosso Dom, uma vez que Vós 
Próprio sois esse Dom; 

 

71 Fiquei maravilhada com a simplicidade de Cristo e o modo como Ele o disse, como uma criança. 
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Vós sois minha alegria, minha paz, 
meu incenso, meu sorriso, meu riso; 
Vós sois minha delícia, minha vida, 
meu sopro, a luz de meus olhos; 
Vós sois meu pai, minha mãe, 
meu filho, meu amigo; 
Vós sois meu Senhor e meu Deus! 
Vós sois a radiância de minha alma, 
e não há ninguém que se compare a Vós, 
por isso, sim, morro de felicidade 
quando estou Convosco! 

sim! ama-Me e prefere-Me a tudo e a todos; em 
Minha companhia todas as boas coisas virão a ti; Minha 
amiga e Minha irmã,72 seria demais se te fizesse uma 
outra pergunta? 

Não, meu Senhor. 

Vassula, Minha Lei é tua delícia? 

Oh! Sim! 
Vós Próprio sois Vossa Lei, 
Vosso Ser inteiro e tudo o que sois; 
Vossa Lei, meu Salvador, é Vida para mim. 

 
18 de novembro de 1996 
 

Meu Senhor, 
Vós sois a Sabedoria, 
Vós, que sois Vida e Luz em nós: 
Eu louvo Vosso Nome, três vezes Santo; 

 

72 Acho que Cristo fez questão de chamar-me irmã, uma vez que não Lhe disse que Ele é meu irmão 
também. 
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Que Vossa bondade seduza minha alma, 
para que eu possa viver em Vosso reflexo. 

Onipresença! 
Alegria e Paz de meu coração, 
Vossa Presença deixa-me tranquila 
e Vossa Retidão acende uma chama dentro de mim, 
para me mostrar que sou descendência da Bondade de 
minha alma; 

Glória ao Senhor três vezes Santo. 
Aleluia! 

 
27 de novembro de 1996 
 
 

VIGÍLIA DO 11º ANIVERSÁRIO DE A VERDADEIRA 
VIDA EM DEUS 
 

Por Vossa Palavra, meu Deus, 
Vós me levantastes para cantardes para mim 
e para todos meus irmãos e irmãs, 
este novo cântico de Amor; 

Meus ossos se desgastavam 
e meu coração estava ressequido 
e tornou-me uma terra árida; 
a ruína invadiu-me, em minha absoluta inconsciência, 
eu estava vazia, faminta e carente, 
e estava cheia de tudo, menos de Bondade; 

Maravilha de Amor, 
Vós viestes em minha noite, 
Vós viestes àquela que deixou de ser, 
para me encher do Sopro de Vossa Boca 
e levar-me a existir. 
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E agora posso dizer: 
fui formada nas Cortes de meu Pai, 
e minha carne de novo desabrochou, 
e, durante todo o dia, meu coração respira e suspira 
por meu Deus três vezes Santo; 

Deus, meu Salvador 
Vós sabeis que não sou digna 
de caminhar em Vossas Cortes Sagradas, 
mas eu amo Vossa Casa, 
amo a Casa onde viveis; 
eu não sou digna de caminhar ao redor de Vosso Trono 
e de contemplar à saciedade Vossa Face;73  

Senhor, que Vossa criação festeje em Vossas Riquezas, 
dai-lhes Rios para beber, 
dai-lhes abundante Maná para comer: 
em Vós, meu Senhor, está a Fonte da Vida, 
em Vós, meu Senhor, está a Árvore da Vida, 
por isso vinde, vinde à nossa escuridão, 
vinde, por Vossa Luz, para que vejamos Vossa Luz; 

Senhor, meu Deus, ouvi-me e ficai a meu lado, 
vinde renovar Vossa criação, 
para que nada de novo possa nos sacudir! 

Glória a Deus, o Deus da Glória, 
minha vida Eu vos dou: Amém. 

 
No entanto ouvistes minhas súplicas; deveis ter ouvido e 

sentido meu coração que anseia por Vós. 
 
 
28 de novembro de 1996 
 

 

73 Imagem ou Face. 
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DÉCIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE A 

VERDADEIRA VIDA EM DEUS 
 

Bendito seja meu Rochedo, 
Bendito seja meu Salvador, 
Bendito seja Seu Sagrado Coração, 
este Coração que mostra Seu Amor para toda a 
humanidade, 
este Coração que é mais desejável que o ouro mais fino, 
porque os tesouros74 que ele contém são mais doces que o 
mel; 

Bendito seja Seu Sagrado Coração, 
este Coração que me levantou e me formou, 
ó Senhor, vinde mostrar à humanidade Vossas maravilhas, 
vinde mostrar Vossa maravilhosa bondade! 

 
 
 
 
 
12 de dezembro de 1996 
 

Senhor, deixai-me agarrar a Vós, 
para que possais resgatar-me; 

Eu Vos amo e Vos agradeço, 
louvando-Vos por me permitirdes conhecer Vosso Nome, 
para que eu também possa ser protegida; 

 

74 Tesouros significa as Palavras de Deus. 
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Em Vosso grande amor, 
Vós me respondeste todas as vezes que invoquei Vosso 
Nome; 

Deus, Vós sois digno de ser temido, 
por causa de Vosso poder. 

Que me possais mostrar Vossa bondade quando estou em 
dificuldade; 
que Vosso sorriso esteja sobre mim, 
para mostrar às nações que estais comigo. 

 
20 de dezembro de 1996 
 

Senhor, Vós me mostrais como opera Vosso Poder, 
e não fazeis segredo de Vossos Planos, 
mas a alguém fraco como eu, nascida do pecado, 
como posso compreender as ufanias de meus 
perseguidores? 

A hora das trevas está aqui; 
como e quando devo aqui permanecer? 

 
29 de dezembro de 1996 
 
 

Yahweh é compaixão e piedade, 
lento para a cólera e cheio de amor; 
ele não vai disputar perpetuamente, 
e seu rancor não dura para sempre. 
Nunca nos trata conforme nossos erros, 
nem nos devolve segundo nossas culpas.”75  

 

 

75 Sl. 103, 8-10. 



 
 

 
- 157 -  
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1997 
 
 
 
07 de janeiro de 1997 
 

dize-Me, pequena, és feliz por estares Comigo como 

estás agora? 

Como posso não estar? 
Yahweh está a meu lado 
e Ele é bom para mim. 
Vós estais a meu lado, 
por isso nada temo. 

O Espírito Santo está a meu lado 
como um sol brilhante 
e é meu guia e segurança. 

Eu Vos exalto, meu Deus, 
eu Vos dou graças 
por todo o bem que me fazeis. 

 
26 de janeiro de 1997 
 

Senhor, eu amo Vosso Sagrado Coração 
que me inunda com Seu Amor; 
sim, como uma água que flui, 
é o Coração de meu Rei; 
e agora meu Rei me diz: 

Por que Me fizeste esperar tanto tempo? 
as flores já se aproximam na terra; 
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filha, tão desejada, vem a Mim! 
vem saborear a doçura de Meu Coração! 

 

Eu não quero 
despertar nem acordar meu Amor, 
até que ele o queira.76  

Por isso ensinai-me a ser 
como desejais que eu seja, 
para que Vos possa ser agradável. 

 
28 de janeiro de 1997 
 
 

Ó Senhor, 
dai-me Vossa Força 
para que eu proclame Vossa Palavra com fervor; 
tantos esperam ansiosamente 
ouvir Vossa Palavra amorosa 
e escutar em silêncio e sedentos; 

Que Vossas Palavras caiam sobre eles, 
uma a uma, para os refrescar; 
vede como eles estão em Vossas assembleias 
de boca aberta, como se fossem apanhar as últimas chuvas 
do ano; 
Por Vosso grande Amor, 
deixai que Vossa chuva caia em regiões onde ninguém vive, 
e fazei de uma terra estéril, jardins; 
dai de beber às terras desoladas, 
fazendo a erva brotar onde tudo estava seco; 

 

76 Ct. 2, 7. 



 
 

 
 - 160 - 

Vinde, em Vosso estilo Senhorial, 
e exasperai os orgulhosos de coração; 
vinde e derrubai, com Vosso Cetro Real, 
os arrogantes de seus tronos, 
e exaltai os humildes, os mansos; 
então lançai-me na tempestade, 
pois minha confiança em Vós é completa; 
e minha expectativa de segurança também; 
não temo nenhum mal, pois a meu lado está Vossa 
Presença Senhorial, 
cantando para mim baladas sobre Vossos Triunfos; 

e enquanto sorris, 
Vosso riso soa como águas correntes, 
Vós me levantastes em Vossas Asas 
para cavalgar os céus e estar sozinha Convosco, 
a fim de me sussurrardes os segredos da Sabedoria; 

Meu Guardião e minha Delícia, 
Vós me dais mais alegria ao meu coração 
que os outros jamais conheceram 
mesmo com todos os tesouros e reinos do mundo. 

Alegria de meu coração, 
mostrai-nos toda a luz de Vossa Santa Face! 

 

Para a minha fome, Vós me destes 
Pão77 do Céu, 
para a minha sede, Vós me oferecestes 
Água Viva que brota de Vosso Peito; 

 

77 Significa maná espiritual. 
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Tendes sido benevolente e amoroso para comigo, 
abundante em bondade, 
e jamais me abandonastes. 

Eu cresci em Vossas Cortes 
onde cortejastes minha alma e 
tudo o que tenho veio de Vós; 
falastes de Coração a coração comigo 
e me permitistes possuir-Vos, 
e, como uma lâmpada brilhando acima de minha cabeça, 
iluminastes meu caminho para mostrar que rumo eu 
deveria tomar; 

Bendito sejais, meu Senhor e meu Deus, 
desde sempre e para sempre; 
Vós me provestes; 
por que deveria eu então ter a honra 
de receber algo em retorno, por Vossas Próprias ações? 

 
Sim, Senhor, gostaria de que ninguém fosse impedido de 

ouvir Vossa Mensagem; desejo o que desejais: quero que todos 
prestem ouvidos às Vossas melodias, para que todos possam 
dizer: "Eu sou como um filho do Altíssimo, ele, mais do que tua 
mãe, amar-te-á.” 78  

 
 

Meu Senhor, 
Vós cuidais de mim como ninguém mais; 
Vós sois Meu Inestimável Tesouro, 
e ninguém e nada mais em todo o mundo 
me dá tanta alegria como Vós. 
Um olhar Vosso e meu espírito arde como fogo, 
e meu coração se derrete como cera. 
Um olhar Vosso e minha alma é arrebatada 
pela profundidade de Vosso Amor; 
Vosso olhar, meu Santo, é como o canto de um casamento 

 

78 Eclo. 4, 11. 
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real, 
é como o aroma de um ramo de lírios trazido a mim pela 
brisa, 
Vosso olhar é como uma Cidadela com torres de marfim à 
volta... 

 
 

Ó Senhor de toda santidade, 
preservai para sempre de toda profanação 
Vossos santuários,79  
purificando em Vosso Sangue Sacrificial, 
seu eu interior, das ações mortais, 
amém; 

 
 

O que posso dizer? 
De que falar ao Vosso Coração? 
Sois Vós que me avaliais além do preço; 
fostes Vós que curastes meus olhos;80  
Meu Perfeito, 
fostes Vós que falastes de Vossa fidelidade; 
fostes Vós que me trouxestes 
às Vossas Cortes Reais, para nelas caminhar livremente. 

 
 

Vós sois meu Mestre agora, 
e eu me inclino diante de Vós; 
ensinai-me o que Vos agrada para que tudo o que eu faça 
seja agradável a Vós; 
meus raciocínios são incertos 
e esta cidadela que Vós chamais 
é feita de argila 
e isso entorpece a mente fervilhante; 
Vós dizeis, Meu Rei, 
que imprimistes Vossa Imagem na minha; 

 

79 1Co 3, 17: “Pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 
80 Simbolicamente. 
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cantai ao Príncipe-da-Paz, 
cantai ao Imortal, 
ao Deus Poderoso; 
abri vossos corações 
e deixai-os ser consumidos 
pelo Seu Amor ciumento; 
cantai ao Senhor e Rei, 
e exultai com Sua vinda; 

 
 
18 de fevereiro de 1997 
 

Meu Salmo e meu Hino, 
meu Amém, 
meu Irmão, minha Irmã e Amigo, 
meu Pai e Mãe, 
minha Doce Fragrância e meu Incenso, 
meu Raio de Sol e minha Luz, 
minha Chama Brilhante, que jamais deixa de brilhar, 
minha série de Banquetes, 
minha Segurança e Rochedo de minha força, 
meu Crescimento e minha Riqueza, 
meu Portal da Eternidade, 

O que Vos faz saltar de alegria 
à vista deste grão de poeira que passa por Vós? 

 
03 de abril de 1997 
 
 

Senhor da Paz, 
vigiai minha alma e sede minha proteção 
contra os lobos que me perseguem, 
por proclamar todas Vossas maravilhas 
e por anunciar meu amor por Vossa Casa; 
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desprendei meus pés de suas redes e ciladas; 
voltai-Vos para mim; vedes como os lobos se multiplicam? 
vedes sua violência? 
Com gritos altos eles me denunciam, 
despedaçando-me em frente aos Vossos Olhos; 
eles inventam falsas acusações, suas bocas abertas para me 
acusar. 

 
 
04 de abril de 1997  
 
 

Meu Deus, meu Deus, 
agora é o tempo de agir, 
pois Vossa Lei está sendo quebrada 
e o mal ganha poder em Vossa Casa; 
penso que a Abominação está se espalhando; 
assim como os rios que inundam suas fundações, 
ela nos inunda; 
Deus Trino e Garantidor de nosso bem-estar, 
vinde em nosso auxílio! 
 
 

ORAÇÕES DO PAPA: 
(Pede ajuda a Nossa Senhora Rainha) 
 

"Em Vosso Amor, meu Redentor, ouvi minha 
súplica; meus cruéis perseguidores apertam o cerco, 
quão distantes eles estão de Vossa Lei! eis-me aqui, em 
pé, antes da aurora, para pedir Vosso auxílio: Salve 
Regina, vinde em nosso auxílio, miserere... vinde em 
nosso auxílio, ó Deus! Guardião de nossas almas, vinde 
em nosso auxílio; 

Madre de Dios, Esposa do Espírito Santo, que meu 
choro chegue à Vossa Presença e toque Vosso Coração 
Maternal; ó Puríssima, sentada ao lado do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo, Trono Celestial de Deus, aceitai minha 
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causa e trazei-nos a paz universal... tende piedade de 
nós... tende piedade de Vossos filhos... abro minha boca, 
ofegando, com esperança, enquanto abris Vosso Manto, 
estendendo-O sobre os sofredores, os miseráveis, os 
pobres e os abandonados; para nos proteger dai-nos 
raios de Luz e Esperança, e minha aflição diminui; como 
uma criancinha perto de sua mãe, sinto-me seguro; como 
uma criancinha perto de sua mãe, eu me refugio e ponho 
minha esperança em Vós, Trono Celeste da Santíssima 
Trindade; 

Medianeira de Todas as Graças, salvai-nos das 
tempestuosas inundações de pecado, multiplicai Vossas 
graças e voltai os corações dos pais na direção dos filhos 
e os corações dos filhos na direção dos pais; ó Mãe do 
divino Amor, peço ao Vosso Coração Real, sempre tão 
cheio de benevolência e de bondade, para me lembrardes 
ao Pai; não tenho nenhum crédito meu, uma vez que 
fostes Vós, minha Garantidora, que em Vossa amorosa 
ternura salvastes minha vida naquele dia,81 a fim de que 
apascentasse as ovelhas que me confiastes; Virtuoso 
Coração Virginal de Maria, tende piedade de Vossos 
filhos e abri as Portas de Vosso Coração aos exilados, 
derramando Vossa Luz sobre todos nós; 

Mãe dos discípulos, Mãe do Triunfo, Mãe da 
inigualável Redenção, Mãe dos profetas e dos carismas, 
Mãe da Verdadeira Vinha, que minhas súplicas alcancem 
Vosso Materno Coração; em Vosso Amor escutai meu 
grito... 

Meu Deus, Guardião das almas, ponho minha 
esperança em Vós... ó Deus, como amo Vossa Lei!" 

amém; 

 

81 O atentado para matar o Papa. 
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Quebrai agora Vosso silêncio, Senhor, 
voltai Vosso Ouvido para essas orações 
e ouvi o que ele diz. 
Enviai-nos do alto esta Água Viva 
para nos limpar, purificando-nos. 

 
 
24 de abril de 1997  
 

Minhas almas bem-amadas, vós sois Meu dom; 
vossa presença aqui é um dom para Mim; vossas orações 
são uma carícia em Mim, sede abençoados... 

e tu,82 tuas lágrimas são um bálsamo tranquilizante 
em Minhas Chagas, Minha irmã; Eu estou convosco, 
Meus amigos, permanecei Comigo; ic; 

 
06 de maio de 1997 
 

Meu senhor, minha Taça, meu banquete, 
Não me falta nada em Sua Presença, 
Bendito seja o teu nome três vezes santo; 

Na poeira eu jazia, 
até que Vossa Palavra veio ao meu ouvido e me reviveu; 
e Compaixão, então, em Vosso Grande Amor 
beijastes meus olhos, para abri-los; 
e comecei a ver; 
eu vi além do zênite das estrelas, 
e contemplei em meu coração Vossa Magnificência; 

 

82 Jesus falava para uma freira que estava presente. 
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Vi o Deus Invisível, 
e Aquele que era Inacessível ao meu toque de repente 
estava à minha volta e dentro de mim! 
O Impenetrável instantaneamente se tornou penetrável, 
com uma simples declaração de Sua Boca; 
o Intercessor em mim elevou meu espírito numa nuvem, 
e, junto com ele e por meio Dele, 
conduziu minha alma à plena comunhão Convosco 
para penetrar nas profundezas de Vossa Majestade. 

 
 

CÂNTICO DE JESUS 
 

"Jesus é minha Salvação!" 
 

Eu sou tua salvação; vê como venho com Meu 
delicado aroma de incenso e de mirra ao teu quarto? 
Minha frágil, não vagueies mais como um vagabundo, 
mas permite-Me atrair-te a Mim; desfruta de Minha 
Presença, desfruta da grande riqueza de Meu Coração, 
tu, a quem Me uni pelo matrimônio; 

 
tornei-Me teu real conselheiro; de vez em quando, 

para te animar, Eu Me mostrarei;83 não perguntes: quem 
é como uma coluna de luz?84 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; ninguém perturbará teu 
repouso; 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; 

 

83 Quando Cristo apareceu em meu rosto, apagando-o completamente. Muitas pessoas 
testemunharam esse fenômeno. 
84 Uma noite, quando tudo no quarto estava escuro, eu vi perto de mim duas colunas de um brilho 
deslumbrante; como um espelho cintilante no sol, mas que não feriam os olhos. Fiquei com medo; 
então ouvi: não tenhas medo; e desapareceu. 
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Eu deixarei meu amor ciumento falar agora: assim 
como Davi disse em seu salmo: 

"Tu ungiste minha cabeça com óleo"; 

digo-te com Meu Coração em Minha Mão: prestarei 
uma homenagem à ti, Minha esposa, ungindo tua cabeça 
novamente com óleo por teres sofrido por Minha causa 
dificuldades e perseguições; que esse óleo, Minha bem-
amada, cubra tua cabeça e cure todas tuas imperfeições 
e, 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; 

como um rei que senta em seu trono real, revestido 
com todas suas vestes de estado, brilhando com ouro e 
pedras preciosas, e um cetro em sua mão direita, 
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... 

Minha companheira de viagem, repousa agora em 
Meu abraço e permite seres carregada em Meus Braços; 
permite seres acariciada e beijada; ninguém85 ousará 
perturbar teu repouso quando se encontrarem com 

 

85 Eu entendi, intrusos do mal. 
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Meus Olhos; se alguém for tão imprudente em desafiar-
Me, Meu Sopro o afastará, reduzindo-o a pó;86  

vem, que teu espírito absorva os segredos da 
Sabedoria, que teu espírito se orgulhe do único 
verdadeiro Conhecimento que Eu Próprio te dei; que teu 
espírito se alegre por Me ter, o Filho Único, que sou o 
mais próximo do Coração do Pai, tão perto de teu coração 
como alguém pode estar; que teu espírito absorva Minha 
Doçura; 

Eu, Jesus, sou tua salvação e teu Santo 
Companheiro, Aquele que canta para ti está escondido 
contigo e em ti; sou Eu;87 Minha Vassula, considera o 
grande número de dons que te dei, para te nomear não 
apenas Minha mensageira, mas também Minha mais 
preciosa esposa; cultivada pela Minha Palavra, 
disciplinada pela Minha Sabedoria, dotada pelo Meu 
Espírito e cortejada pelo Meu Real Coração, alegra-te! 
alegra-te e sê feliz, pois Eu, Jesus, sou tua Salvação! por 
isso eleva teus olhos, Minha bem-amada, eleva teus olhos 
e olha para Aquele que entregou Sua Vida por ti; 

não escutes aqueles que falam contrassensos e 
estão cheios de traição; eles nunca Me encontraram e 
nem mesmo Me conhecem, mas Minha glória os levantou 
e, através de ti, a muitos corações; 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; por isso eleva teus olhos e olha para teu 
glorioso Rei; teu sempre terno Amante; com esta visão de 
esplendor crescerás radiante, pois a riqueza de Meu 
Coração continuará a fluir como um mar, para te 
permitir continuar Minha Obra com benevolência; 

 

86 Havia um tom de humor em Sua Voz quando Ele disse essas palavras. 
87 Jo. 18, 6, 8. 
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Eu te ungi para saíres e proclamares que estou 
renovando Minha criação, Minha bem-amada, e que Meu 
Regresso é iminente; mas, de momento, Eu e tu iremos 
de novo às nações, especialmente onde há mais deserto 
que vida; deixa-Me renovar tua força em Meu Coração 
para encher teu coração com Minha Paz; nós 
apareceremos novamente juntos, quando o tempo 
chegar; Minhas vitórias na conquista das almas serão 
saudadas a cada um de Meus passos, e tu, presa a Mim, 
correrás e jamais te cansarás; falarás e não sentirás sede, 
ficarás em pé e jamais te cansarás; avançarás Comigo, 
teus pés mal tocando o chão, enquanto levantarei tua 
mão para abençoares Meu povo, em Meu Nome três 
vezes Santo; 

agora Eu te seguro, Minha escolhida, pela tua mão 
direita, para te revestir com as Minhas mais ricas vestes; 
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: 

agora delicia-te em Mim e liga Minhas Palavras 
sempre ao teu coração para que, não importa o que faças, 
o faças com dignidade e honra, pois foste designada pelo 
Rei dos reis; 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 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; 
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sopro de Meu Sopro, chama de Meus Olhos, não te 
canses escrevendo, mas mantém teu ouvido colado ao 
Meu Peito; 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; este Hino de Amor no qual 
Aquele que é o Desconhecido para os 
desconhecidos88 lhes será revelado na plenitude de Sua 
Glória; pois Eu, o Senhor, não rejeito a humanidade e 
Meus favores não são todos passados; isto será o que os 
desconhecidos dirão com grande alegria: 

"Jesus é minha Salvação!" 

Deus é teu Amigo, Minha Vassula, Ele, que tem 
conhecimento de todas as coisas, é teu Amigo; Aquele 
que convidaste à tua mesa é teu Fiel e Leal Amigo; que 
todas as nações saibam disso, que elas aprendam Quem 
é Aquele que está à sua porta agora, batendo; se eles Me 
ouvirem e Me abrirem sua porta, entrarei em sua casa e 
cearei com eles e eles Comigo; então Eu, por Minha vez, 
quando chegar o tempo, lhes mostrarei Minha gratidão, 
convidando-os a compartilhar de Meu Trono no Céu; 

Senhor, 
Vós sois Grande, Vós sois Glorioso, 
maravilhosamente Forte, Invencível. 
Que toda a Vossa criação Vos sirva na retidão! 

 
21 de maio de 1997 
 
 

Senhor, as Escrituras dizem: “os pobres comerão e ficarão 

 

88 Uma pessoa é desconhecida de Deus quando não faz Sua Divina Vontade, uma vez que não O 
encontrou. (Mt 7, 21-23). 
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saciados.”89 Hoje encheis nossas bocas famintas com Vossa 
Palavra, então por que esta revolta em Vossa Casa? 

 
Meu Rei... 
pode um Rei revestido em Sua Majestade e Glória, 
envolvido numa veste de luz e esplendor, 
desfrutar, como parece desfrutardes, 
da companhia de um verme? 
 
Vós viestes a alguém sem reputação, 
enchestes os famintos de boas coisas, 
quero louvar-Vos por toda minha vida. 
 

 
 
 
 
05 de junho de 1997 
 

Meu Senhor, Vossa Palavra é uma Lâmpada para os meus 
pés, 
Vossa Presença é a Alegria e a Paz de meu coração; 

Salvador da humanidade, 
o que posso fazer para ser agradável aos Vossos Olhos? 
Como retribuir a Yahweh, meu Pai, 
pela Sua generosidade para comigo? 

 
23 de junho de 1997 
 
 
REZEMOS AO PAI 
 

 

89 Sl.22, 27. 
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Pai, 
em Vosso Amor fiel, voltai-vos para o Japão; 
em Vossa imensa ternura, sede rápido em Vossa 
misericórdia; 
escutai os pobres e os miseráveis; 
por Vosso poder salvador, levantai o Japão para Vos 
glorificar; 
ó mais terno Pai, 
ensinai-lhes desde a infância Vossas Leis 
para que possam proclamar Vossas maravilhas 
e cantar-Vos um incessante Hino; 

que essa nação se torne um hino ao Hino, 
um irresistível perfume de incenso; 
eu Vos peço, ó Senhor, e Vos suplico, 
que por Vossa Palavra possais vir a esta nação; 
amém; 

 
 
13 de agosto de 1997 
 

Meu Senhor, 
derramastes sobre mim uma torrente de bênçãos, 
e através delas minha alma encontrou sua Morada: 
as Cortes de Yahweh... 
lá, onde nos cumulais com Vossa Bondade 
e onde milhares de miríades de anjos habitam; 
Meu Deus, Vosso Nome é como um Hino 
e, quando O escuta, minha alma exulta e canta ao Seu 
ritmo; 

Em minha ignorância, Senhor, 
não me priveis jamais de Vossa Luz... 
Amém. 
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09 de setembro de 1997 
 
 

Minha esperança está só em Vós, 
minha vida está só em Vossas Mãos, 
por favor, inclinai-Vos para mim, 
vinde governar minha alma, Senhor! 

 
 
25 de setembro de 1997 
 
 

Eu Vos invoco, meu Yahweh, meu Pai, 
pois sei que, quando o fizer, 
Vossa Majestade virá em esplendor 
do alto do céu, 
descendo em glória aos meus aposentos; 
ver-Vos, meu Deus, 
nesta inacessível glória de Vossa Divina e infinita Luz, 
é um esplendor incompreensível; 
Vós, a Divindade, manifestando-Vos a mim 
e querendo estar unido a mim, 
desejando ser conhecido; 
somente Vós, e Vós apenas, podeis atingir-me, 
pois o espaço, este abismo ontológico entre Vós e mim 
não mais pode existir; 
Senhor, Vós preencheis todas as coisas sem serdes contido 
nem pelos seus limites nem pelo seu próprio ser. 
 

(Enquanto ainda invocava o Nome de Yahweh de repente 
me apareceu uma figura maravilhosa, semelhante a do Filho do 
Homem em Sua gloriosa Transfiguração; o Informe tomou 
forma; o que minha mente consegue apreender ou compreender 
Daquele que encompassa todos os seres? Embora à visão faltasse 
nitidez,90 Ele Se fez reconhecido e tenho consciência disso. O Deus 

 

90 Foi como ver através de um véu cinza. 
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Não Visto permitiu-Se ser visto, falar e ouvir como amigo ao 
amigo; o Invisível, contudo, face a face.) 

Yahweh, o Senhor dos Senhores, 
apareceu a mim, revestido de pleno esplendor; 
Sua veste celestial brilhante e no entanto incolor; 
cintilando como se estivesse coberta de diamantes e de 
outras pedras preciosas; 

E enquanto eu olhava fixamente, perplexa e confusa 
essa encantadora visão de graça e de incomparável beleza, 
Yahweh delicadamente emergiu por detrás das nuvens, 
fazendo-o com tal graça de movimento, 
que senti meu coração desabrochar; 

Sua Majestade me lembrava um esposo saindo de uma 
tenda; 
Sua Presença irradiava tal encanto, 
que mesmo que tentasse descrevê-La, jamais o conseguiria 
em toda minha vida; 

Sua Presença, ao mesmo tempo, irradiava amor 
e tanta doçura e ternura 
que minha alma foi lançada por terra; 
Sua bela Cabeça estava levemente inclinada para a direita, 
como essas imagens do Sagrado Coração. 
Vós sois o belo, meu Deus, 
através de um véu, 
vejo Vossos cabelos em escuros cachos alcançando Vossos 
ombros, 
embora eu apenas possa espreitar e Vossa bela Face, a 
palidez de marfim, 
é encantadora aos olhos; 
a postura de Yahweh era como a de alguém tímido, 
mas não me compreendam mal, 
não era timidez, mas uma forma de graça e majestade; 
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Oh! Yahweh, 
Vós que transcendeis grandeza e plenitude, 
Vós que sois a Divindade, 
assumistes uma forma de um modo inconcebível 
para Vos mostrardes à indigna; 
com efeito, como pode a linguagem 
exprimir em palavras, o que nenhum olho jamais viu e 
nenhum ouvido jamais ouviu, 
aquilo que está além da mente do homem? 

Oh! vinde soprar em meu jardim91 
e espalhar Vossa doçura em meu coração; 
mas quem sou Eu para contemplar Vossa figura? 
Como é possível que Vós, 
em tal glória e tal esplendor, 
sejais atraído por nossa miséria? 
Vós me deslumbrastes, e estou perturbada 
com Vossa Beleza Senhorial. 
O que será contemplar-Vos 
todo o dia, no céu, a olhos nus? 

Como e quando encontrarei palavras suficientes 
para descrever Vossa Graça e Vossa Beleza? 
As palavras me faltam, 
especialmente para aquele delicado movimento que fizestes, 
ao sair por detrás das nuvens. 
Deveria inventar novas palavras de louvor, 
para louvar Vossa inefável Beleza? 
As palavras humanas de louvor nada são 
para expressar o que desejo exprimir. 

Em Vossa Beleza Pura, me tendes cativa; 
e jamais serão suficientes em Vosso encanto, 
me deixais perturbada e em êxtase, 
como a primavera, floresceis em meu coração; 
com apenas um de Vossos olhares, 
minha alma sente-se desposada pelo meu Criador; 

 

91 Significa enviai-me Vosso Espírito Santo. 
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Meu Criador que me libertou com um único de Seus olhares 
e deu-me plena liberdade para proclamar Seu cântico 
nupcial; 

Vós me guardais, 
e, enquanto eu vou, 
Vós espalhais safiras em meu caminho, 
e como a pupila de Vossos Olhos 
guardais minha alma; 
eu passo pelo fogo e quando saio dele estou ilesa; 
e quando torrentes de insultos 
são derramadas sobre mim como limo, pelo Maligno, 
Vossa Mão direita me encoraja 
com palavras mais doces que o mel 
e mais intoxicantes que o vinho, 
enquanto cobris minha cabeça com Vossas bênçãos, 
enfeitando-me como uma rainha; 

E quando meus opressores alegremente sopram 
hostilidade e calúnia à minha volta, 
Vossa Majestade, como um relâmpago, 
envia-me um querubim para levantar minha alma 
a fim de montá-lo e planar nas asas do vento; 
então, em Vossa Paz e em Vossos risos, 
olho do alto aqueles que continuam aclamando minha 
morte, 
mas que jamais me poderão atingir, 
enquanto eles tremem em sua fúria e raiva; 
não, nenhum inimigo jamais será capaz de iludir meu 
Deus; 
porque Ele Próprio esmagará meus opressores; 

E agora 
estendo minhas mãos para Vós; 
que todos saibam que nosso Deus três vezes Santo 
é Bondade e Delicadeza. 
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Em Vossa doçura, deixai-me obter de Vós misericórdia. 

Senhor, 
Eu estou e ainda permaneço cheia de admiração diante de 
Vossa Beleza; 
na noite de minha alma, Vós aparecestes, uma figura 
maravilhosa, 
como o Filho do Homem em Sua Transfiguração; 
ó Esposo Trino, cheio de graça e de soberania, 
mais belo que todos os anjos juntos. 
O que significa tudo isso? 
Por qual inspiração Vosso Coração Vos fez olhar para 
mim? 
Mas, ousarei dizer o que queria: 
por qual loucura de Vosso amor 
Vosso Coração Vos fez olhar para minha miséria? 

Tão indigna como sou, 
aqui estais, lembrando-me de nossos laços matrimoniais, 
atraindo-me mais profundamente agora ao Vosso Coração, 
para saborear as delícias que Nele Se encontram, 
a fim de que eu possa obter a torrente de Vossa Divindade 
e manter-me viva; 

 

Yahweh, 
Vós que saístes do Céu, 
como um esposo que sai de sua tenda, 
Vós me mostrastes Vossa Face, 
para eu gozar de Vossa doçura;92  

Que os falatórios dos ímpios 
ouçam e aprendam dos salmos de Davi, 

 

92 SI 27, 4. 
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que sua hostilidade contra a doçura de Vossa Linguagem 
é infundada; 

Que eles aprendam lendo Vossos salmos, 
e que Vós sois o Salmo de Vossos salmos, 
e que Vossas Palavras, Amante da humanidade, 
são mais doces que o mel 
escorrendo dos favos;93  

Por isso, 
pela simples memória da visão que me destes 
em Vossa imensa benevolência, 
minha alma se enternece e é lançada uma vez mais ao 
chão; 

O que acrescentarei a isso? 
O que posso acrescentar a tão sublime visão? 
Mas Vossa generosidade dignou-se revelar-Vos 
a alguém tão indigna como eu; 
esse foi um dom gratuito de Vosso grande amor; 

Não necessitastes pedir permissão a ninguém; 
queríeis mostrar-Vos, 
mostrar Vossa bem-aventurança, Vosso encanto, Vossa 
radiância, 
Vossa perfeita beleza e Vossa doçura; 

Grande é Vossa Grandeza 
e eu nunca jamais esquecerei essa doce visão 
que foi gravada em minha memória. 

 
Meu Deus! Algumas vezes, sinto-me cercada pelos meus 

opressores, mesmo durante a noite, vejo as presas daqueles que 
gostariam de me devorar, fabricando mentiras para me verem 
condenada. Oh! Ajudai-me contra os orgulhosos! Por quanto 

 

93 SI 19, 11. 
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tempo mantereis Vossos olhos fechados? 
 

Senhor, meu coração vive por Vós 
e meu espírito Vos canta louvores todo o dia; 
sois Vós que mantendes minha alma escondida em Vosso 
Coração, 
e sois Vós que me protegeis; 

Embora haja um abismo ontológico entre Vós e mim, 
eu estou em Vós, em Vossa Majestade, 
e Vós, sem perderdes Vossa transcendência, 
estais em mim. 

 
Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, 
fazendo brilhar sua Face sobre nós, 
para que se conheça o teu caminho sobre a Terra, 
em todas as nações a tua salvação."94  

 
 
26 de outubro de 1997 
 
 

Senhor, Pai e Mestre de minha vida, 
não deixeis que a tentação me faça duvidar; 
há em meu coração um desejo que, 
ardente como uma fornalha, 
não pode ser extinto até que seja satisfeito; 
o desejo de atrair-Vos almas, 
mas a tentação me força a duvidar 
que Vós, de fato, abristes minha boca 
e me elevastes às Vossas Cortes; 

 
 
02 de novembro de 1997 
 

 

94 Sl. 67, 1-2. 
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Senhor! quando penso nisso, 
Vós me formastes do modo mais surpreendente; 
Vós me formastes em silêncio, através de Vosso Espírito 
Santo 
e infundindo em mim essas divinas revelações de Vosso 
Sagrado Coração! 
Não foi como formastes, de viva voz, Vossos discípulos! 
 
Quando Vosso Divino Olhar Se voltou para a Terra, 
a fim de arrebatar meu coração, 
como foi possível que, ao me olhardes, 
não fugistes, 
mas ao invés disso, minha indignidade Vos deu tanta 
alegria, 
atraindo-Vos a mim? 
 
Senhor, perdoai minha falta de confiança em Vós e em 
todas essas abundantes graças que livremente me tendes 
dado em minha absoluta indignidade. Eu estava 
escondendo Vossas graças. Pequei por medo do que os 
outros pensariam. 

 
 

“Meu Jesus, Misericórdia Divina, 
eu não 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 desfigurada e ferida alma; 
desfigurada e ferida 
pelos atos do mundo e suas palavras a meu 
respeito;"95  

 

95 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. 
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Meu Deus, 
Vós seduzistes minha alma indigna para Vos seguir, 
e me conferistes valiosas riquezas imerecidas, 
e num Amor sem limites elevastes minha alma. 

 

Em Vossa extrema Bondade 
Vós Vos dignastes dar-nos suficiente Maná 
no qual nossa alma hoje se alegra; 

Ele é imaterial, mas uma vez que nossa alma o absorve, 
ela tem fome de ainda mais, 
e assim, eis-me aqui, ainda imperfeita 
e desejosa apenas de fazer reparações 
por ter causado aflição ao Vosso Divino Coração; 

Que meus defeitos e minhas negligências 
que causaram Vossa tristeza 
transformem-se em fervor, confiança, e em um punhado de 
mirra. 

 
Dai-me, meu Senhor, 
oportunidades de abrir minha boca 
para Vos glorificar sem medo e sem dúvida. 

 
 
17 de dezembro de 1997 
 

"Toda a carne vem a ti 
por causa de seus pecados; 
nossas faltas são mais fortes que nós, 
mas tu no-las perdoas. 
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Feliz quem escolhes e aproximas 
para habitar em teus átrios. 
Nós nos saciamos com os bens da tua casa, 
com as coisas sagradas do teu Templo.”96  

 

Ó bendito e super abundante em graças, 
Coração de Jesus, Bondade Divina, 
Vós que com um de Vossos olhares 
derrotastes reis e reinos, 
intoxicando vilas e cidades, 
inebriando corações à loucura 
e mantendo-os cativos de amor 
e para sempre enamorados de Vossa Divindade. 

Vossos Olhos, meu Senhor, 
são um Jardim do Éden, primorosamente belos; 
Vosso Coração é como um universo infinito de graça sobre 
Graça, 
todo Vosso ser, como uma torre de marfim 
com brilhantes pedras preciosas incrustadas nas paredes; 

Luz Eterna, 
Vossas duas Naturezas são o movimento de nosso coração; 

Ó Deus! Penso que não chego a formar uma palavra 
inteligível 
que possa chegar perto o bastante 
de descrever tal Soberania e Esplendor 
como esses de meu Senhor. 

 

 

96 Sl. 65, 2-4. 
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1998 
 
 
 
 
25 de fevereiro de 1998 
 

Yahweh, 
fazei meu amor tão entrelaçado ao Vosso para que digais: 
benvinda à Minha Casa! 

Declaro que esse amor está entrelaçado à Vossa Divina 
Vontade também, 
e que apenas compreender Vossas Palavras 
não é suficiente, a não ser que também nos comportemos de 
acordo com Elas, meu Senhor. 

 

Ah! meu Senhor, 
Vossa celestial Presença 
é acompanhada das mais sublimes fragrâncias; 
mostrai-me então, Senhor, Vossa Linda Face, 
e cobri-me com Vossa radiante Luz; 

Deixai-me ouvir Vossa Voz 
como uma melodia que é sempre tão doce, 
mais doce que mil favos de mel juntos. 

 

ó adorável Trindade! 
mantende nossos olhos cativos no Único Coração 
e fornecei à nossa alma o que lhe falta; 
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ungi-nos, ó Santa e Divina Trindade, 
derramai Vosso óleo em nós, para que 
permaneçamos 
indissoluvelmente unidos Convosco e em Vossa 
Vontade 
e preparai-nos para o Vosso glorioso reinado 
do Reino na Terra, 
no qual Vossa Vontade se tornará 
a essência de nossa vida diária 
e o emblema em nossa fronte, 
e o Amor, a bandeira sobre nossas cabeças. 

 
Yahweh, meu Senhor e amabilíssimo Pai, 
nos enfeitará com Suas Vestes Imperiais, 
e enfeitará a Terra com os tesouros escondidos, 
que Ele, tão bondosamente, guardou para os nossos 
tempos; 

 
 

97 o jardim de Minha Cidade, o estado do Estado, 
com alegria, tira de Mim: Vida; 

ah! e sê consumida em Minha Divindade; não 
permitas a nenhuma sombra atravessar teu espírito; teu 
Senhor benevolentemente agora Se inclina a ti para te 
revestir com os ornamentos de Seu Amor; Eu vou crescer 
em ti para que não te entregues à tua fraqueza, 
entristecendo-Me por duvidares de Minha Bondade; 
abraça sinceramente o precioso orvalho da divina graça, 
que nasce de teu espírito em Minha Nobre Luz; és 
convidada pela Própria Primavera; 

 

 

97 De repente, Yahweh, meu Deus encantador, falou por metáforas. Com uma luz derramada em 
meu intelecto, Ele me fez compreender que jardim de Minha Cidade e estado do Estado significam 
Vassula de Meu Santuário. 
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Meu Senhor, 
muitos grandes reis dariam todo seu reino 
para receber uma gota dessas graças que Vós, tão 
carinhosamente, me oferecestes 
em Vosso imenso e divino Amor; 

Tomarei a liberdade de dizer: 
Sim! Sim! num momento de loucura de Vosso Amor, 
Vós me oferecestes favores em abundância, 
distribuindo-os, sem qualquer reserva, 
e sobre quem? Uma simples miserável... 

 

Fonte de Água Viva, 
preservai minha alma em tempos de dificuldade, 
mantende minha alma colada ao Vosso Coração 
onde as Fontes de Yahweh 
refrescam e exultam cada coração 
que vem para descansar no mais íntimo deste 
Centro de Amor; 

oh! contemplai Aquele que me revestiu 
com Suas Vestes Imperiais98 
de modo a atrair generosamente nação após nação, 
para se reunirem em um só corpo, em torno de 
Toda a Bendita Trindade; 

olhai Sua infinita Benevolência, 
que Se delicia mesmo em meu miserável coração, 
como se não houvesse nenhuma outra criatura a 
não ser eu; 

bendito seja Yahweh para sempre; 
amém; 

 

98 Significa o Próprio Cristo. 
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09 de abril de 1998 
 

99 Ó 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; 

 
 
21 de abril de 1998 
 
 

Sei que se não Vos tivésseis mostrado a mim no início 
(1985), eu estaria lá, no cemitério entre os decompostos. Se não 
fosse pela Vossa Graça eu própria agora estaria decomposta. 
Minha alma ansiava por Vós, quando prolongastes Vossas 
chuvas sobre mim. 

 
 
24 de abril de 1998 
 
 

“Quando se desvia o direito de um homem 
diante da face do Altíssimo, 
quando se lesa um homem em seu processo, 
não o veria o Senhor?”100  
 

 
29 de maio de 1998 
 

 

99 Minha alma, de repente, cheia do Espírito, gritou o que se segue. 
100 Lm. 3, 35-36. 
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Na implacável dor de meu espírito, preciso falar, 
lamentar-me na amargura de minha alma; 
vinde, eu Vos peço, olhai para mim; 
já me pusestes de lado? 
Minhas raízes estão entranhadas em Vós, 
ainda assim, em meu silêncio, eu digo: 
“Certamente o Senhor Deus está aborrecido comigo, 
certamente Ele vai me excluir num destes dias.” 

Eu busco luz para compreender, 
mas há somente trevas; 
fui, talvez, insensível à Vossa bondade? 
desapontei-Vos de algum modo ou negligenciei-Vos? 
A visão do sol em sua glória 
ou o brilho da lua enquanto caminhava pelo céu 
roubaram de Vós meu coração, para que minha mão lhes 
atirasse um beijo? 

 
07 de junho de 1998 
 

Ó Inefável Luz de Beleza, 
Vossos Olhos Divinos eram suaves e risonhos; 
sorristes para mim e eu me vi sorrindo de volta para Vós; 
Vossa Face, ó Santo, continha um angélico encanto; 

Vossa Santa Face, irradiando Amor e Pureza, 
nunca esteve tão próxima da minha; 

Eu não estava nem mesmo em profunda meditação 
quando me surpreendeste, aparecendo-me. 

Embora Sua Face fosse adorável, 
Seus Olhos foram o que atraíram minha atenção, 
deixando-me em reverência e admiração. 
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O amor de Vosso olhar, 
olhando nos meus com inefável ternura, 
era como duas estrelas cintilantes, 
era como um mar turquesa transparente, 
cheio de serenidade; 
o que posso eu, o pobre verme, dizer? 

Vossos Olhos Divinos, meu Senhor, 
são como uma Liturgia, um oceano de Amor, 
um Paraíso e um fogo consumidor 
para aquela que, sem merecimento, 
teve permissão de os contemplar... 

 
21 de junho de 1998 
 

Ah! Minha alegria agora é grande. 
Vós encheis minha alma, não apenas com Vossa luz 
transcendente, 
mas com alegria também. 

sim, Minha bem-amada, Minha riqueza é Alegria 
também; 

Vós sois meu Confortador 
nos tempos de ansiedade, nos tempos de tristeza; 
Vós consolais minha alma, ó Perfeito; 
possais Vós assistir minha alma em Vossa amorosa 
Ternura. 

Ó Glorioso Trono, meu Deus, 
colocado no alto desde toda a Eternidade, 
vinde desenraizar todo o mal de dentro do Vosso santuário 
e mostrai-me Compaixão, 
mostrai-me Vosso Santo Semblante... 
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22 de junho de 1998 
 
 

ORAÇÃO A SANTÍSSIMA TRINDADE 

Eu sou a Revelação101 do Filho e o Filho é a 
Revelação do Pai; e em Nossa perfeita sabedoria, como 
nunca antes na história, Nós concedemos a esta geração 
e às gerações futuras vários favores; para sua salvação, 
Eu suscitei profetas para ajudá-los a compreender e 
alcançar o mais pleno conhecimento de Nossa Divina 
Vontade; Eu te dei inteiramente a eles, para os 
admoestar através deste Cântico102 e os ajudar a Nos 
conhecer e a entrar no caminho da salvação, onde a 
plenitude de todas as graças está escondida; 

todos os santos e anjos declaram, agora, a uma só 
melodiosa voz: 

nós te agradecemos 
ó Santíssima e Adorável Trindade, Sabedoria 
Eterna, 
por proporcionar ao mundo inteiro, em um inefável 
abismo de generosidade, 
vosso Cântico de Esperança e de Amor; 
escrito para conduzir muitos à Salvação Eterna; 
com excepcional graça, Vós traçastes um caminho 
perfumado pelo doce aroma de Vosso perfume 
e espalhado com safiras, 
para cada um seguir e encontrar 
seu mais belo repouso na Eternidade; 

 

101 Poderia ser compreendido também como Imagem. 
102 Deus Se refere à Sua Mensagem de A Verdadeira Vida em Deus. 
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e, em Vossa divina delicadeza, 
encontrastes esse remédio para curar esta geração; 

Ó Primavera do Universo, Trindade Amabilíssima, 
Esposo totalmente adorável 
Vós visitastes uma vez mais a Terra, 
para falar aos Vossos filhos, coração a coração, 
derramando sobre eles uma corrente de graças 
com um ungido e luminoso conhecimento de Vós; 
Vós, Divindade Luminosa, antecipastes esta Festa103 
muito antes de Vossa criação; 
o dia em que, favorecendo vossa bem-amada, 
chamarás Vossa criação, 
do mais baixo ao mais elevado, 
a um dia de esponsais com Vossa Divindade, 
quando, nesses dias de festividade, 
compartilharás com eles uma união mais íntima, 
engastada em Vós como uma preciosa pedra real, 
enquanto conversareis com eles 
no interior de seu coração; 

na ternura de Vosso Coração, 
previstes que essa divina união 
seria apenas de doçura, 
porque passareis Vosso tempo com eles, 
compartilhando suas vidas enquanto ainda na 
Terra, 
assim como partilhastes Vosso esplendor com 
Vossos Anjos; 

graças e louvores sejam dados à adorável Trindade 
por irrigar Seus canteiros,104  
e por enviar Sua luz a toda parte; 
nós Vos damos graças, ó Deus, enquanto 
recontamos Vossas maravilhas; 

 

103 O dom desta revelação: A Verdadeira Vida em Deus. 
104 Significa nossas almas. 



 
 

 
 - 192 - 

a fim de atingir o abismo da fragilidade humana, 
deixastes Vosso Trono e pusestes de lado Vossa 
Coroa real105 
para enfeitar Vossa criação 
com uma superabundância de Vosso divino Amor; 
então, inebriados com Vosso Amor por eles, 
destes Vosso Espírito Santo 
que os atrairá ao Vosso aposento nupcial106 
e ao Vosso leito matrimonial,107  
espontaneamente unindo-se a Vós; 

ó Santíssima Trindade, 
Tesouro dos santos e dos anjos; 
uma vez que Vossa criação seja exaltada com Divino 
Amor, 
então eles Vos gritarão: 
'Kyrie eleisson, Kyrie eleisson...' 
enquanto sussurrareis em seus ouvidos: 
porque abraçastes a impassibilidade 
encontrastes uma vivificação espiritual em Meu 
abraço; 

Doador da Vida e Dispensador de inestimáveis 
dons, 
Vós tendes, em Vossa ternura, 
chamado os pobres assim como os ricos 
para se reunir em torno de Vossa Mesa Real 
oferecendo-lhes um Banquete imperial; 

glória ao Altíssimo, 
Fonte de inefáveis delícias, 
Fonte que torna férteis os jardins,108  
Poço de Água Viva, 
Rios de Amor fiel fluindo de Vosso Coração, 

 

105 Expressão que significa Deus desceu para alcançar o nível de Seu fraco povo. 
106 Intimidade. 
107 A união Divina no Amor de Deus. 
108 Jardins férteis significa almas que progridem espiritualmente. 
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Amante da humanidade, Esposo de Vossa criação, 
nós Vos adoramos e louvamos Vosso Nome três 
vezes Santo; 
amém; 

 

Ganhastes para Vós Próprio, 
este meu coração rebelde; 
em Vossa pródiga afeição e em Vosso Amor, 
apertastes minhas mãos sujas nas Vossas, 
atraindo-me para perto de Vós e em Vós, 
respirando uma nova vida em minha alma; 
e com um beijo batismal 
acabastes com minha rebelião. 

Ó indescritível delícia de minha alma, 
Vós me visitastes, 
não ousando mostrar-me, no início, 
a imensidade de Vosso Amor, 
por receio de que meu coração fosse pequeno demais para a 
conter; 

Vós Vos abstivestes de me revelar inteiramente 
a ardência de Vosso Amor, 
por receio de que, eu fugisse; em minha fragilidade 
humana, 
mas então, na exuberância de Vosso Amor, 
Vós me desposastes... 

Vós me desposastes, 
apesar de minha grande miséria e culpa, 
unindo-me inteiramente à Vossa Santidade Trina; 
esse dom gratuito, dado por Vossa Própria Vontade, 
dado a um verme indigno como eu, 
deixa-me perplexa até hoje ainda. 
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Ó Raio de sol de minha alma, 
Vós que tão delicadamente me alimentastes com coalhadas 
e mel109 
estais aqui agora, visitando a Terra uma vez mais; 
mas a Terra, de novo, não confia em Vós e se recusa a Vos 
acolher; 

Meu Bem-amado desceu ao Seu jardim,110 ao canteiro de 
especiarias,111  
para apascentar Seu rebanho112 nos jardins 
e colher lírios;113  

Meu Bem-Amado veio chamar Seu Próprio Rebanho 
e colher lírios nos campos, 
que não têm outro cuidado a não ser AMAR; 
Ele veio colher Seus lírios para Seu Próprio bel-prazer; 

a Divina Sabedoria visitou a Terra 
para lembrar aos Seus que existe apenas uma teologia, 
a de contemplar-Vos em Vossa Glória Trina; 

Por isso deixai-me ser Vossa rosa sem espinhos, 
ó delicadíssimo Esposo, 
e Vós, minha Água Viva; 
aí, meu caule colocado nesta Água Viva 
não morrerá, mas será atraído à vida e viverá 
eternamente, 
uma vez que serei mergulhada no Próprio Deus Eterno. 

 
 

O ESPÍRITO SANTO É 
 

 

109 Neste contexto, a descrição simbólica de coalhada e mel significa pureza, delicadeza e ternura. 
110 A Terra. 
111 Almas. 
112 Alimentar-nos espiritualmente. 
113 Transformar-nos em lírios; tornar-nos puros. 
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Mediador de cada um, Eu Sou; Garantidor de teu 

bem-estar, Eu Sou; sublime Fonte da Unidade dos 
Cristãos, Eu Sou; suprema Unidade do Pai e do Filho, Eu 
Sou; Unção do pobre em espírito, Eu Sou; Oração 
Incessante em ti, Eu Sou; Esposo de todos e Perpétuo 
Companheiro, Eu Sou; 

 
 

O CÂNTICO DO ESPOSO 
 
 

o Senhor Deus conhece os que são Seus e por isso 
permite-lhes chegar perto Dele; 

 
 

Busquemos a compreensão do Deus invisível 
pela simplicidade e pureza de coração; 

busquemos a compreensão de Seu exuberante Amor 
na união divina e intimidade 
que Sua Majestade dignou-Se oferecer-nos, 
abandonando-nos inteiramente a Ele. 

Em Vossa grande condescendência 
Vós tendes, ó Amante de toda a humanidade, 
cantado para nos alegrar; 

Vós, 
como um esposo que prepara um banquete para sua 
esposa, 
preparastes para todos nós um banquete real, 
a fim de que possamos todos nós festejar na liberalidade de 
Vossa casa; 
Vós nos destes de beber do Vosso rio de prazer; 
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sim, pois Convosco, meu Senhor, 
se encontra a Fonte da Vida; 
em Vossa Luz, nós vemos a Luz. 

Como a corça anseia por águas correntes, 
assim minha alma anseia por Vós, ó meu Deus, 
Minha alma tem sede de Deus, 
do Deus da Vida, do Deus da Esperança, do Deus da 
Consolação; 
quando voltarei a ver a face de Deus? 

Meu coração disse de Vós: buscai Seu Santo Semblante; 
e como um rei pagaria tributo à sua rainha, 
da mesmo maneira, em Vossa perfeita bondade, 
Vós pagastes tributo à minha indigníssima alma, 
mostrando-me Vossa beleza, mostrando-me Vossa Santa 
Face. 

Fortaleza salvadora de minha alma, apascentai-me; 
e deixai minha alma gozar de Vossa doçura; 
Vós destes força a mãos fracas, 
educando-me ao Vos dirigirdes a mim, do modo o mais 
encantador, 
brilhando Vossa Luz na escuridão e na sombra profunda. 

Aqui em baixo, na escuridão, 
Vossa Majestade desceu com tristeza em Vossos Olhos, 
para libertar a escrava-do-mundo-escuro e alcançar meu 
túmulo. 

Eu havia morrido por falta de Sabedoria. 
Quem era Eu, meu Bem-Amado, para fazerdes tanto por 
mim? 
Foi justo para Vós, meu Rei, 
fixar Vossos Olhos em mim, enfeitar minha alma de 
vestimentas reais 
com Vossa Palavra, 
como risco de depreciardes Vossas Obras por minha causa? 
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Sim, eu havia perecido ao sair do útero; 
como uma criança natimorta vim ao mundo 
com uma nuvem pairando sobre mim; 
pensei que eu era, mas nunca fui, 
não até que viestes soprar vida em mim. 

Quando abri meus olhos 
e vi a distância Vossa Presença, 
meu coração desabrochou como uma flor, 
como madeira apodrecida e desfeita e tudo que era dentro 
de mim 
metamorfoseou-se em um jardim; 

então minhas faces encheram-se de um riso feliz 
ao ver meu Redentor de pé, tão perto de mim; 
e meus lábios abriram-se num grito de alegria, 
a partir do momento em que aspirei o sopro da Vida. 

Vossas Obras, Emanuel, são grandes, além de toda a 
avaliação, 
Vossas maravilhas Emanuel, ultrapassam todo cálculo; 
e agora darei rédea solta à minha alegria, 
deixarei minha alma encantada falar: 

“Hoje não preciso chamar o túmulo em que deitei: meu 
esposo, 
e o verme: meu amigo, meu irmão e minha irmã; 

hoje chamo a Vida: meu Esposo, meu amigo, meu irmão e 
minha irmã; 
em Vós, colho minha mirra, 
de Vós me alimento com mel, 
e vinho e leite são a bebida que me dais”. 

E assim, rezo de joelhos, 
e suplico-Vos para colherdes todas Vossas Flores,114  

 

114 Almas. 
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a fim de que elas possam saber que Vossa companhia, ó 
Santo, 
é radiância para a alma, riquezas sem número. 
Vossa Companhia, Mirra de minha alma, é puro 
contentamento. 

Agora sou como um criança feliz e disposta; 
quem se aventurar a exalar sopros ardentes contra Vossa 
filha, 
Vosso Braço poderoso lá estará para a proteger; 

o Mal não pode jamais triunfar sobre o amor, 
e onde há amor, Vós estais... 
Eu jamais serei abandonada... 

 
12 de agosto de 1998 
 

Eu exulto de alegria no Meu Senhor; minha alma se 
alegra em Meu Deus três vezes Santo, pois Ele me 
revestiu com as vestes de salvação, revestiu-me em Sua 
Divindade; e como um esposo que enfeita sua esposa, Ele 
me coroou com uma guirlanda que nunca murcha; como 
uma esposa enfeitada de joias fui investida com Suas 
joias; agora deixa que meu Deus, em Sua Glória Trina, 
delicie-Se em mim; que a Primavera115 floresça em meu 
coração e em meus ossos; ah! como minha alma se alegra 
em Sua Divindade, que será o emblema de minha 
deificação; 

vós, que enfeitais a Terra, todos os anos, e reviveis 
sua aridez transformando-a em canteiros de flores de 
todo matiz, vinde enfeitar meu coração e transformai-o 
em uma primavera, para que todos os anjos se alegrem e 
digam: olhai! ele tem em si a Primavera de Yahweh! o 

 

115 Aqui, significa Deus. 
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Esposo de toda a criação, agora pode entrar em Seu 
jardim, em Seu Paraíso; o Senhor dos senhores pode 
alegrar-Se nele e contemplar, com admiração, Seu 
Próprio reflexo; a beleza e a glória pertencem ao 
Altíssimo; a Veste da Glória,116 não demores em revestir 
Vosso filho de Púrpura Real; 

benevolentemente dignai-Vos ouvir-me e libertai-
me desta minha tão miserável carne, que era meu 
império e que me manteve prisioneiro nesta Terra e seus 
pertences; aqui, venho à frente, diante de Vosso Trono, 
para Vos oferecer meu coração,117 a única coisa que 
possuo como sinal de meu amor; ah! adorável Esposo, 
transfigurai meu coração em um coração puro e deificai-
me através do divino poder de Vosso Espírito Santo, o 
Paráclito, o Divino; que Ele agora brilhe em mim como a 
Parusia, e minha alma viverá e também glorificará Vossa 
Divindade Trina; 

 
Se pudesse, gostaria de ser como Maria e não como Marta; 
fico feliz quando me sento Convosco, ó Adorável, 
gozando e festejando em Vossa Presença; 

 
 

Ah! meu Senhor Altíssimo! 
meus olhos estão fixos em Vós; 
e também minha mente inteira e coração... 
Vós realmente capturastes meu coração em Vosso Divino 
Amor 
e em Vossa real munificência. 

 
 
29 de agosto de 1998 
 

 

116 Os anjos exclamaram a Deus: Vestido de Glória, porque pode-se dizer de alguém que está em 
estado de santidade, que está revestido com Cristo. 
117 O livre-arbítrio também. 
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Senhor, Benevolente, 
Vinde a mim! 
Os laços da morte estavam ao meu redor, 
mas Vós saístes do Céu 
com Vosso modo Glorioso e com Esplendor, 
e em Vossa real munificência Vós me libertastes; 

Eu tinha mãos, mas elas não podiam sentir, 
pés que não caminhavam, 
um coração que não batia, 
e nenhum som jamais saiu de minha garganta para Vos 
louvar; 
no entanto, em Vosso fiel Amor, 
ó Amante da humanidade, ó Esposo de Vossa criação, 
Vós Vos inclinastes das alturas 
na minha direção, a indigna, para me reviver 
e me transformar em um cântico para Vós e para Vossa 
Casa; 

Olhai o que fizestes a uma pecadora, 
sem pensar duas vezes 
que poderias estar arriscando depreciar Vossas Obras; 
Vós me118 revestistes de Vós Próprio, 
para me fazer desfilar em Vossas Cortes; 
e, com grande júbilo, Vós me ensinastes Vossos preceitos; 
Vós me ensinastes que a Integridade deveria ser usada 
como meu cajado 
para lutar ao Vosso lado; 

Por Vossa Bondade, me fizestes penetrar em Vossos 
motivos 
para ser capaz de compreender Vossos métodos; 
Vós me enxertastes em Vosso Coração, 
um gesto de núpcias, 
para que Vós e eu sentíssemos prazer em Vosso Divino 
Amor; 

 

118 Significa 'Estou revestida de Cristo.' 
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Vós me ensinastes a entrar em Vossa Alegria e a amar-Vos 
para que quando eu falar de Vós, 
eu fale de Vosso incrível Poder, 
recontando Vossa Grandeza e Vossa munificência. 

 

Estou ligada pelos votos que Vos fiz 
e quero pagar-Vos a dívida de gratidão 
e trabalhar fielmente pela Vossa Casa; 
pois não apenas salvastes minha vida da morte, 
mas me permitistes, em Vossa loucura de Amor, 
caminhar livremente em Vossa Presença, 
a qualquer momento e a qualquer hora do dia, 
banhando-me em Vossa Luz; 

Vós me ligastes com laços de Amor e Amizade, 
apertando-me ao Vosso Sagrado Coração, 
para que nenhum mortal possa mais distrair essa divina 
união; 

Em Vosso Amor exuberante, 
Vós me fizestes forte como uma torre 
face àqueles que esbravejam contra mim; 
o terror assalta-os à luz do dia, 
ao som de Vosso Espírito Santo, meu Companheiro e minha 
Alegria... 

 
 
01 de outubro de 1998 
 
 

Abri meu ouvido, ó Senhor, 
despertai-me de meu sono, 
estendei Vossa Mão Poderosa do Céu e levantai-me! 
 
Que minha língua recite Vosso Hino de Amor, 
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que meus lábios proclamem Vossa Retidão 
e Vossos grandes feitos de Amor; 

 
 
15 de outubro de 1998 
 
 

Senhor, dai palavras a meu ouvido e aplicai meu coração 
em conhecê-las; 
sim, porque Vossa Palavra, Senhor da Compaixão, 
é minha delícia, minha alegria, o conhecimento dos sábios; 
tende Vossa Palavra sempre pronta em meus lábios; 
enchei minha boca com nada mais que este Maná Celeste; 

 
 
19 de outubro de 1998 
 

Senhor, ajudai-me em tudo, 
ajudai-me a fazer reparação pelo Vosso povo, pela Vossa 
Igreja, 
a oferecer sacrifícios, orações 
que se elevarão como incenso ao céu 
e que serão um aroma calmante para o Pai, 
um santo óleo para o Filho 
e a consagração para o Espírito Santo. 

Ó Santíssima Trindade, bordado de minha alma, 
ornamentação esplêndida de meu coração, 
emblema de minha mente, harmonia de minha voz, 
sentinela de meu ser, 
o que mais poderia dizer e ainda assim não ser suficiente? 

 

Ó Senhor, 
que eu conserve Vossas Instruções na mente 



 
 

 
- 203 -  

e não permitais que o esquecimento 
tire o melhor de mim! 

Firmai meu passo, Glorioso Senhor, 
e mantende-me desperta e a Vosso Serviço... 

 
Ah! meu Rei, 
meu coração sente-se estimulado por Vosso nobre tema, 
inebriado, sempre que Vos dirigis a mim; 
a Graça119 está sobre mim, como orvalho, 
cobrindo-me como sombra em Seu poderoso abraço, 
minha fortaleza é o Próprio Deus, 
o Deus que me ama fielmente. 

 
 
20 de outubro de 1998 
 

Meu Senhor e meu Deus, 
Vós sois verdadeiramente o mais Belo, 
e, imerso em Vossa Beleza, 
sois Divino e Puro; 
como eu e todos os outros 
não cairemos de amor por Vossa Doçura? 
A Graciosidade é um orvalho em Vossos Lábios, 
e, em Vossa majestade e esplendor, 
Vós nos abençoastes, nos cortejastes, nos favorecestes 
e nos cobristes com inumeráveis dons, 
não apenas para nos assemelharmos aos Vossos anjos, 
mas para nos assemelharmos a Vós; 

Vossa Palavra é como um brocado 
com o qual me revestistes, 
adornando minha alma com Vossa majestade; 
e tudo isso Vós fizestes 

 

119 Deus 
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com o maior deleite, 
e sem pensar 
que poderias depreciar 
o Cetro de Vossa realeza! 

Deus me ungiu... 

 
05 de novembro de 1998 
 
 

Bendito é aquele que se importa com a justiça e age com 
integridade... 

 
 

Vós me destes livremente, de Vossos Próprios Bens; 
Senhor, Amante da Vida, 
Vosso dom de Misericórdia salvou-me e a muitos outros; 
Glória a Deus, louvado seja Seu Santo Nome. 

 
 
11 de novembro de 1998 
 

Meu Senhor, o mais benevolente, 
suplico-Vos que venhais cultivar minha vontade, 
para que se torne a Vossa Vontade, 
despojando-a e transformando-a 
para que nada mais seja além de Vossa Divina Vontade; 
vinde matar em mim tudo o que Vos ofende, 
para que esse Vosso gesto clemente 
no dia do Julgamento 
me encontre sem faltas poesia e agradável aos Vossos 
Olhos; 

Jesus, 
porque morrestes 
por Vosso exuberante Amor por mim, 



 
 

 
- 205 -  

para dar-me vida e felicidade 
e ser capaz de compartilhar Vosso Reino e Vossa Glória, 
marcai-me como Vossa por toda a eternidade. 

 
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; 

 
 
12 de novembro de 1998 
 
 

Em Vosso amor exuberante, 
Senhor de Misericórdia, 
em Vossa divina ternura, 
vinde para o meu lado; 
Vossa escrava, marcada a ferro, está ao Vosso serviço. 

 
 
28 de novembro de 1998 
 

Glória ao Deus Trino, 
Deus do Céu e da Terra, 
diante de cujo poder toda a criação dobra seus joelhos; 
glória a Ele, de geração em geração 
na Igreja; 

Proclamemos: 
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo 
e um só Deus que é Pai de todos, 
por todos e em todos; 
e só há uma teologia 
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que é a contemplação de Deus, 
em Sua Glória Trina e Seu Divino Mistério! 

 
30 de novembro de 1998 
 

Senhor, 
permiti-me encontrar a alegria prometida 
no fim do caminho que traçaste para mim; 
para isso, Pai Justo, 
ensinai-me a ser revestida de retidão e coragem; 
Ó Senhor! Vossa Casa é continuamente sacudida pela 
rebelião 
e ainda não há sinal de unificação das datas da Páscoa; 
realmente visível, não; ainda não... 
Vós transformastes minha vida numa flauta plangente, 
desde o momento em que me batizastes, 
mergulhando-me no Lago da Agonia de Vosso Coração! 

Sim, sei que fui chamada 
pelo Próprio Divino Poder, 
e que estou no abraço de um Defensor vivo, 
e que Ele triunfará sobre toda poeira desta Terra; 
mas depois de meu despertar, eu ainda estou em minha 
carne; 

Ó Intérprete de meus pensamentos, 
não deixeis Vossa harpa, como me chamais, 
ser afinada para cantos fúnebres, pois eu cometeria um 
pecado; 
não deixeis que Vossa afeição ponha-me à prova, tanto 
quanto agora me prova.
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1999 
 
 
 
01 de janeiro de 1999 
 
 

Recebi oceanos de graças, oceanos de dons, mas louvei 
meu Deus o suficiente? Fui negligente com Seus dons? 

 
 

Ó infinito e transcendente Deus, 
como, desde o início, 
olhastes para essa absolutamente indigna 
e rebelde criatura Vossa? 
 
 
Senhor, eu Vos ofereço minha vontade 
e tudo o que der 
mais glória ao Vosso Nome; 
Vós sois meu Banquete Real; 

 
 
20 de janeiro de 1999 
 

(Enquanto buscava palavras para me expressar, senti o 
Espírito Santo vir sobre mim...) 

- Um antegozo da visão beatífica; 
- Uma contemplação de Vossa Glória; 

- Uma delícia interior, que é dada aos santos que têm 
méritos; enquanto eu não os tenho; 
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- Uma consciência intelectual de que em Vossa luz 
transcendente, Vós, a Divindade, que enche todas as coisas sem 
ser contido por seus limites, pode habitar em mim... 

- Encontro em Vossa Presença alegria, luz, suspiros de 
saudade, anseio de aprofundar ainda mais na contemplação, 
para que possa ver o que nenhum olho jamais viu e nenhum 
ouvido jamais ouviu... 

 
Meu Bem-Amado pôs todo Seu Coração 
num cântico de amor para Sua criação; 
Ele colocou harpas para ecoar pelo 
mundo, para Viver uma Verdadeira Vida Nele; 
transbordando de Divina Misericórdia, como torrentes, 
Ele satisfaz todas as necessidades; 
Vosso Nome, ó Santo, ó Puríssimo, 
alcançou até mesmo os povos mais remotos. 
Sim! Vós incendiastes nações inteiras 
com Vossa Divina Doçura, 
impedindo o povo de pecar 
e calando as murmurações dos que se opõem a Vós. 

 
 

Ó Primavera de minha alma! 
como posso exprimir a forma como nos atingistes em nossa 
miséria? 
Estais aqui oferecendo-nos Vosso Amor e Vossa 
Misericórdia; 
como colunas de ouro sobre uma base de prata firmais 
nossas pernas. 

Transfigurais nossas faces com um só olhar de Vossos 
Olhos, 
fazendo-as parecer como a Lâmpada que brilha no 
lampadário sagrado. 
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Sim, com efeito, só o Rio da Vida 
cujas correntes refrescam a cidade de Deus, 
santifica-a para Ele. 

As Escrituras dizem, 
de fato, são estas Vossas Próprias Palavras, ó Amante da 
humanidade, 
que se alguém Vos ama, guardará Vossa Palavra 
e o Pai o amará e ambos vireis a Ele 
e Nele estabelecereis Vossa morada.120  

 
02 de fevereiro de 1999 
 
 

“Eu, teu Pai, Eu, teu esposo, 
Eu, tua morada, Eu, teu cuidador, 
Eu, tua raiz, Eu, tua fundação. 
O que quiseres, Eu serei. 
Que nada te falte, Eu trabalharei por ti. 
Pois Eu vim para servir e não para ser servido. 
Eu serei teu amigo e teu anfitrião, 
teu chefe e teu irmão, tua irmã e tua mãe. 
Eu serei tudo. 
Sê apenas íntimo Comigo! 
Eu serei pobre por ti, errante por ti, 
na Cruz por ti, no túmulo por ti. 
Acima Eu rogo ao Pai por tua causa, 
na Terra tornei-Me intercessor junto ao Pai por tua causa. 
Tu és tudo para Mim, 
irmão, co-herdeiro, amigo e membro. 
O que mais queres tu?” 

 
 

Estou agora sem fala, Senhor; 
pois o que sempre encontrais 

 

120 Jo. 14, 23. 
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neste desprezível e inútil coração meu, 
para nele derramar palavras divinas 
mais doces que o favo de mel? 

 
 

Vós sois Minha Liturgia Celeste, 
a Divindade 
que encompassa todos os seres, 
e que me revestiu com vestes reais 
para que eu possa caminhar dentro e fora de Vossas Cortes. 

Vós me ungistes 
para conversar Comigo face a face, 
estimulando meu coração com Vosso nobre tema. 

Vós me alimentastes com Bondade e Doçura 
e me oferecestes um banquete real, 
para que tudo seja distribuído a todas as nações, 
com largueza e real prodigalidade. 

Não foste Vós que, 
em Vossa divina munificência, 
derramastes em mim o fluxo do Divino Amor, 
ressuscitando-me? 

Deus de toda a Bondade, 
Doce Espírito de Graça, 
o mais Amoroso Amante da humanidade, 
que sabíeis e sabeis de todos meus defeitos, deficiências e 
vilezas, 
como apesar de todos esses mórbidos vermes, 
ainda sois benevolente para comigo e Vos aproximais de 
mim! 

Manifestação Luminosa, 
dou-Vos louvor e honra 
e peço que sempre Vos compadeçais 
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de minha miséria e de minha indignidade; 
Kyrie eleisson; 

 
05 de fevereiro de 1999 
 
 

Que retribuição posso fazer 
à Bondade que o Todo-Poderoso me demonstrou? 
Ele realizou em mim maravilhas; 
 
 
Meu coração derrete-se como cera e torna-se líquido 
em Vossa Divina Presença; 
eu me alegro em Vosso Esplendor e Majestade; 
Vós me demonstrastes Vosso Poder, 
permitindo à Vossa Santa Presença 
fluir através do deserto de minha alma como um rio; 
aleluia! e tudo que estava poluído na aridez de minha alma 
foi lavado na grandeza do Vosso Amor. 
 
 

Proclamarei em todas as assembleias 
a grandeza de Vosso Nome, 
sem medo gritarei que a Misericórdia está conosco, 
inclinando-Se dos Céus para nos alcançar; 

e quanto àqueles que me perseguem, intervinde 
carinhosamente; 
resgatai-me da opressão humana; 
sustentai-me como prometestes 
e que a língua imunda e mentirosa seja subjugada. 

Eu te perguntei se tinhas notado quaisquer 

limitações... 
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Não; não no todo; Vossa Mensagem expande-Se 
e vejo Vossa Glória e Vosso Poder; 
grandes são Vossas conquistas, meu Deus; 
deixastes Vossos filhos verem Vossa Glória; 
Vós governais tudo... e expandis 
Vossa Santa Mensagem de A Verdadeira Vida em Deus... 

 
 
 
 
03 de março de 1999 
 

O Espírito de Deus fala através de mim, 
Sua Palavra está em minha língua, 
Ele me engastou em Seu Coração como um pedra preciosa 
numa coroa, 
inclinou-Se de Seu Trono para assentar em meu caminho 
um canteiro de rosas; 
Vós cedestes Vosso Cetro a uma criatura não existente, 
jamais Vos importando se Vosso gesto misericordioso 
depreciaria Vosso Cetro. 

Em Vosso Seio foi-me ensinado o conhecimento dos sábios, 
de um trapo imundo Vós me transformastes em Vosso 
arauto. 

Bendito seja o Vosso Nome. Amém. 

 
09 de março de 1999 
 

O Espírito de Deus revelou-me como tornar-se um filho de 
Deus; 
assim libertos podemos gozar da mesma liberdade e glória 
que o restante dos filhos de Deus. 
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O Espírito do Amor revelou diante de meus olhos 
a Glória do Deus Trino 
com todo Seu Esplendor e Tesouros. 
E agora posso dizer com tranquilidade em minha alma: 

O Espírito capturou minha alma, 
transformou-me em Sua propriedade, 
e, ao mesmo tempo, deu-me minha verdadeira liberdade. 
Em Sua Graça ofereceu-me um Festival Real, 
Ele Se ofereceu a mim. 

Então, como um Rio, Ele correu em mim, 
renovando-me sem cessar, 
renovando minha união com o Deus Trino. 

Dispensador de todos os dons, 
Vós me destes Vossa amigável Chama, 
comunicando-Vos comigo em Pessoa, 
levando-me ao Pai e ao Filho, 
unindo minha alma a eles também. 

Divina Chama de meu coração, 
Vós, que transfigurastes Vossa morada ao Vosso gosto 
para Vos satisfazer e me satisfazer, 
agora eu grito de alegria! 

Posso ouvir agora uma Voz 
e não mais posso dizer: 
eu não A reconheço; 
sinto um Sopro deslizando em meu rosto 
e não posso negar que Alguém está diante de mim, 
sorrindo, brilhando; 
como posso dizer: eu não estou na presença do Divino? 

Agora abri minha boca 
mas minha língua formou estas palavras através do 
Espírito, 
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e se meu coração pronunciar palavras de sabedoria, 
de novo será pelo Espírito da Graça. 

 

E agora posso dizer: 

encontrei repouso e gozo de Vossas Riquezas; 
mesmo quando eu partir desta Terra 
deixarei estes Tesouros 
para as futuras gerações que estão por vir. 

 

Nosso Senhor nos enche 
de Conhecimento e Entendimento, 
revelando-nos o bem e o mal. 

O que mais podemos pedir? 
O Altíssimo estabeleceu Sua Escola em nossos corações. 

Como uma Luz brilha de dentro e de fora; 
Ele Se inclina de Seu Trono 
para nos mostrar a magnificência de Suas Obras. 

E como Ele fixou o Conhecimento diante de nós, 
Ele fixa Seu Trono em nós; 
enfeitando majestosamente nossa alma com Sua Presença; 
Santo é Seu Nome. 

Quem é o homem para avaliar Deus? 
E, no entanto, muitos o fazem. 

Como é possível a qualquer homem 
imaginar Sua Grandeza e Suas Maravilhas? 
E, no entanto, alguns pensam que podem. 
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O fato de também estarem prontos para mostrar que 
sabem, 
demonstra a superficialidade de sua mente. 

Eis por que o Espírito Santo 
esconde deles Seus Tesouros, 
e guarda-os para os humildes. 

Sim, Senhor, de todos os modos 
tornaste conhecido, através dos séculos, 
que exaltastes os humildes 
e dispersastes os orgulhosos de coração; 
Vós nunca desdenhastes os pobres em espírito, 
mas ficastes a seu lado, sempre e em toda parte. 

 
25 de abril de 1999 
 
 

É sabido que Vós, meu Deus, 
tomais sempre o lado dos virtuosos; 

Então, por favor, dai luz aos meus olhos, 
deixai meu coração alegrar-se em Vós, 
ó Amante da humanidade; 

Senhor, Vós, em toda Vossa Soberania, 
inclinastes o Céu até meu quarto 
e descestes; 

Vós deixastes Vosso Trono. 

 
Ah... meu coração tornou-se como líquido em Sua 
Presença; 
como posso esquecer a Ternura de Deus? 
Como posso esquecer Sua maravilhosa delicadeza? 
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meu Deus Trino brilhou em meu coração; o Deus 
Vivo deu-me, à indigna, 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; Seu exuberante Amor 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; 
- 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; 

Concedei, ó Mãe Celeste, 
as Graças de Deus sobre todos nós, tão indignos, 
para sermos capazes de pedir sinceramente a Deus 
perdão pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. 

Concedei-nos o inestimável tesouro 
da amizade íntima de Deus, 
e o mais nobre tesouro da divindade, 
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que é a proximidade a Deus: 
Deus oferecendo Seu Coração a todos nós; 
Amém. 

 
21 de junho de 1999 
 

Vós sois a Grande Divindade, 
o Todo-Poderoso, o Deus inspirador; 
Vós sois o Esplendor incompreensível, 
ultrapassando todos os esplendores de Vossos Anjos 
unidos; 
Vós, que preencheis todas as coisas sem estar contido 
nem pelos seus limites nem pelo seu próprio ser. 

Minha mão treme diante de Vossa Divina Majestade, 
enquanto escrevo. 
Como até hoje, Senhor, poderia eu conceber, em minha 
pequenina mente, 
que o Próprio Prodigioso Prodígio dos prodígios 
está diariamente em comunicação familiar comigo 
e conversa comigo desta maneira deliciosa? 
Como quereis que eu compreenda plenamente, em minha 
miséria, 
ó Senhor, que Vós, o Deus Invisível, 
Aquele que encompassa todos os seres, 
fala comigo com tal doçura e ternura? 
Que mente é capaz de apreender este prodígio? 

Vós me abençoastes, com a unção de Vosso Nome 
para me salvar e os outros através de Vosso Hino de Amor. 

Vós me abençoastes com um tríplice Beijo da Ressurreição 
e me fizestes uma parceira tão próxima de Vosso Plano 
Salvífico. 
Pode alguém vir a mim e dizer: 
"Eu posso medir a magnificência de Deus 
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e Sua inexprimível grandeza”? 
Ninguém poderá dizer isso 
porque meu Senhor e meu Deus é um Poço insondável 
de Tesouros ocultos e desconhecidos. 

 

Ó mais Amável Amante da humanidade, 
mais uma vez soais como música aos meus ouvidos; 

Deus de inabalável Fidelidade, 
Vós que sois movido por criaturas como eu, 
que sou toda coberta por uma crosta de ferrugem, 
não hesitais em gritar fortemente no Céu, 
diante de qualquer um que faça um movimento: 

“ela está absolvida!” 

Como então é possível 
não se derreter de amor em Vossa Presença? 
e sair correndo com ambas as mãos levantadas, 
gritando em cada encruzilhada: 

“Meu Criador é minha Liturgia!” 

Vos mostrastes Vossa Misericórdia desde os primeiros 
tempos; 
Vós sois meu Criador, 
soberbamente Belo e Gracioso. 

Vossa Misericórdia, meu Senhor, é sempre tão grande, 
que a elite mais inteligente da Igreja 
soaria estúpida, se tentasse explicá-La. 

 
30 de junho de 1999 
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Ah! meu Senhor, 
Vosso Beijo Batismal 
acabou com minha rebelião; 

meu Senhor mostra Sua Grandeza 
como fez nos primeiros tempos; 

Suas Tesourarias estão abertas, 
e Seus Tesouros voam dos Céus como passarinhos, 
enquanto mostra Seus Portentos no Céu; 

através do Céu, esses Tesouros formam uma visão gloriosa; 

nós só temos de pedi-los, 
e nosso Pai, com Sua Própria Mão, 
os retirará do Céu 
e os colocará em nosso coração, 
para que daqui por diante sejamos capazes 
de exprimir pensamentos dignos de Seus Dons. 

e Eu estabelecerei o Conhecimento em ti para que 
Me conheças como Três Vezes Santo; 

 
06 de outubro de 1999 
 
 

Eu elevo minha alma ao Senhor, 
para penetrar nas profundezas de meu Pai, 
e saborear Sua Doçura. 

Meu coração é pequeno demais para compreender 
inteiramente 
Aquele que encompassa todos os seres, 
e ainda menor quando tenta compreender 
como Ele transcende todas as eras e todas as coisas; 
Ele que é selado e inatingível 
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torna-se, para mim, aberto e atingível, penetrável; 
em sua Perfeita Caridade, 
Ele me permite experimentar Sua Doçura, 
irradiando em minha alma Sua Visitação. 

Realíssimo Prodígio dos Prodígios, 
eu Vos amo, por favor, falai comigo... 

 
Então eu Vos apreendi de uma outra forma também, 
meu Bem-Amado, Eu apreendi Vossa Presença, 
eu Vos prendi para Vos possuir; 
atraí Vossa Misericórdia 
através de minha própria miséria, 
e Vós, Amante da Humanidade, 
Misericórdia além da compreensão, 
Vós Vos aproximastes de mim e Vos oferecestes a mim. 
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2000 
 
 
12 de fevereiro de 2000 
 

De Vosso Palácio, 
Yahweh, meu Rei, mas também meu Pai, 
Vós me irrigastes até que minha terra ressequida 
tivesse tudo o que Vossos Céus podem oferecer. 

Vós Vos servis dos ventos como mensageiros 
e das chamas ardentes como servas 
para proclamar a toda raça Vossa Glória 
e a grandeza de Vosso Nome. 

Sim! e eu continuarei a recitar Vossas maravilhas, 
uma a uma, em poesia, 
pois eu me comprometi Convosco... 

 
Vós coroais com Vossa bondade 
os que amais, uma abundância de graças cobre suas 
cabeças; 
Vosso Cálice transborda, enquanto O compartilhais; 
Vós os imortalizais com Vosso Nome; 
Vós revestis sua alma com brocados de virtudes, 
para que Vosso Coração Real Se enamore de sua beleza. 
 

Bendito seja Deus e Seu Santo Nome, 
pois Ele revela com bondade 
Suas intenções aos ventos, que são Seus mensageiros; 
envolvido em um manto de luz, 
Sua majestade lhes revela Suas proezas. 
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Eu chamo, em minha miséria, meu Deus três vezes Santo, 
e como uma rajada de vento, vinda não sei de onde, 
Ele me faz florescer, enquanto desce sobre mim; 
e eu, como uma flor aberta, absorvo Sua Divina Luz. 

Deus cantou para mim e para todos vós, queridos irmãos e 
irmãs! 
Aquele que está entronizado nos querubins 
revelou Sua Misericórdia sobre nós; 
ninguém pode dizer: Eu não vi 
o poder salvador de nosso Deus em minha casa, 
pois em Sua Presença estão o esplendor e a majestade; 
e Ele vem, Ele vem sobre todos vós, 
não para vos julgar, não ainda, mas para vos deificar. 

estás feliz, Vassula? 

Eu estou mais do que feliz; 
Vós me plantastes em Vossa Casa 
e eu floresci em Vossas Cortes, 
para proclamar Vossa Grandeza; 
então como poderia não estar feliz em Vossos Braços? 
Ninguém roubará minha felicidade, 
nem perseguição, nem abuso, nem calúnia, 
nem insulto e nem mesmo todo o inferno 
lançado contra mim, para fazer-me em pedaços, 
pode roubar a felicidade que me destes 
e continuais a dar-me; 
assim sendo, que esta Terra aprenda quem é Deus 
e louve Seu Nome; 

ah! bendito seja o Vosso Nome, para sempre! 

 
08 de março de 2000 
 
 

Guardião de minha alma, 
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Vós aspergistes minha alma com mirra 
e cobristes minha cabeça com perfumes docemente 
aromatizados 
pela Vossa Presença; 
e agora eu estou Convosco; 
Vossa proximidade é riqueza 
para minha alma, para minha mente e para meu coração; 
a proximidade à Vossa real Munificência 
faz-me mais forte e mais ansiosa, 
ansiosa de alcançar uma invencível santidade... 

 
 

Senhor! estais a dizer-me 
que Vossa Mão é muito curta para resgatar? 
Não tendes, de repente, Força para salvar? 
Sois conhecido por ser lento na ira, 
mas nada lento em intervir e salvar! Então por que 
esperais? 
Por que não intervindes? Agora! 
 

ousas desafiar Minha Sabedoria? estás provocando 
Minha Onipotência? 

Ah! Senhor, 
para harmonizar Vossos Familiares 
posso dar minha vida por eles, e já a dei; 
pois meu zelo por Vossa Casa me devora, 
e quando se trata de levantar Vossa Casa 
para que ela não caia, 
eu já dei minha alma e corpo, 
indiferente às consequências; 
suei sangue, 
e, algumas vezes, cuspi sangue 
por causa do chicote que me surrava, 
e Vós o sabeis. 

Fui entregue pelos Vossos, 
depois de me perseguirem como caça; 
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mas nenhuma queixa foi ouvida de mim. 
Sem motivo trataram-me como uma renegada, 
mas resisti a todas as provações que enfrentei, 
pois Vossa Mão poderosa sustentou minha fragilidade. 

Meus dias se arrastam em torvelinho, como pó que volta ao 
pó, 
e não vejo fim à Vossa Santa Agonia; 
então, por quanto tempo ainda continuarei dizendo: 
devo viver por muito tempo entre pessoas que odeiam a 
paz? 

Por quanto tempo vou olhar para o céu, pranteando 
por sua família e pela Cidade Santa? 

Devo permanecer passiva, 
enquanto sois inutilmente recrucificado? 

Vós me conheceis, meu Senhor, 
Vós, que me transformastes como um sicômoro do Egito, 
sabeis que eu iria, até mesmo me arrastando, 
a cada país que Me ordenais, 
e semearia em toda parte Vossa Palavra dada a mim, 
eu iria até mesmo ao cume das montanhas 
e ao fundo das ravinas. 

Vós me conheceis, Senhor, 
minha boca não quer discussões 
com Vossa Sabedoria, nem com Vossa Onipotência; jamais! 

Mas as colunas do Céu tremem 
assaltadas de temor por tudo que veem em Vossa Casa. 

Os anjos estremecem diante do terrível flagelo 
que nos espera nos dias que estão por vir; 
então, como poderia me recompor no caos? 

 



 
 

 
- 225 -  

Eu não sou mais que um sopro de vento, 
como posso dar-Vos tanto quanto me destes? 
Vós me destes Vida! 

Eu não serei nunca, nunca, nunca jamais, 
capaz de dar-Vos nem a menor parte do que, 
em Vossa benevolente condescendência, me destes! 

 
24 de abril de 2000 
 
 

Tende misericórdia, Senhor, 
desta geração infiel, 
da qual eu faço parte! 

 
 
28 de abril de 2000 
 

(Calendário Ortodoxo: Sexta-Feira Santa) 

Meu Senhor, minha Ressurreição, minha Bênção, 
nada me falta em Vossa Santa Presença; 
Senhor, abristes Vossa Boca para falar comigo 
e de Vossa Boca a Luz me inunda; 
vede; minha Liturgia, minha Ladainha, 
a Luz da Sabedoria está diante de mim. 

Hoje, de novo, 
é o dia em que o Sangue inocente foi derramado por minha 
causa; 
e, enquanto Satanás cospe seu veneno em Vosso Santo 
Nome, 
eu venho a Vós para Vos consolar e Vos adorar. 

Ah! Cordeiro de Deus, Vós não destruístes Vossos 
flageladores, 
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nem lhes ordenastes deixar de lado o chicote, 
Vós não abristes Vossa Boca para suplicar: 
Estou esgotado pelos golpes que me dais; 
mas permanecestes calado diante de Vossos algozes; 
porque Vosso Coração ardia de Paixão; 
Vós permanecestes calado, Vós permanecestes calado 
para não agravar Vossos Anjos já angustiados; 

 

Vosso Pai ouviu Vossa súplica 
e resgatou-Vos e deu-Vos Sua Paz, 
da disputa contra Vós. 

Testemunhas mentirosas tinham tomado sua posição, 
no entanto, chorastes quando eles estavam doentes e 
morrendo; 
como alguém que está de luto por sua mãe, 
Vós chorastes por eles. 

Vergonha e desonra não eram Vossa preocupação diante 
da Cruz; 
mas diante de Vossos algozes 
Vós gritastes mais uma vez, ao Pai: 
Eli, Eli, Lama sabachthani? 
Mas a atenção do Pai estava voltada para nós 
e Ele viu toda a raça humana, e teve compaixão de nós... 
Por isso, uma vez mais, Vosso Pai 
negou o que Vossos lábios Lhe imploravam 
assim como Ele recusou Vossa súplica no Getsêmani; 

No entanto, ó Santo, 
Vós que sois um com o Pai 
e o Pai é um em Vós, 
Vós, por minha causa, preferistes tornar-Vos, na Cruz, 
o desprezo dos homens que Vos rodeavam 
e o gracejo de Vosso povo; 
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I AKRA TAPINOSI121 
 
Ah! Senhor, quando tropeçamos, 
Vossa Mão Poderosa está presente para nos salvar; 
mas Vós, quando no caminho da Crucifixão tropeçastes, 
a multidão reuniu-se de contentamento à Vossa volta; 
estranhos que não conhecíeis, incessantemente Vos 
despedaçaram; 
quando caístes pela primeira vez 
eles Vos rodearam, rangendo seus dentes contra Vós, 
pensando que já havíeis entregue Vosso Espírito 
e que não chegaríeis à Crucifixão. 
 

Então, o Ungido entregou Seu Espírito... 

Há um Rio122 cujas correntes santificam a morada123 do 
Altíssimo; 

 

Vós deixastes Vosso Trono Real e Vossa Glória 
para vir a nós, Senhor, 
assumindo a condição de escravo para nos servir; 
nenhum rei jamais foi conhecido por ter servido seus 
subordinados, 
e no entanto, Vós, o Rei Eterno, o Rei dos reis, 
viestes e servistes Vossos subordinados... 

“Ele foi manifestado na carne, 
justificado pelo Espírito, contemplado pelos anjos, 

 

121 Em grego: a humildade definitiva. 
122 Rio: Espírito Santo. 
123 Morada: Deus vive em nós. 
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proclamado às nações, crido no mundo, 
exaltado em glória.”124  

Viestes para enfeitar Vossa criação 
com um prodigioso Amor que escandalizou uma multidão 
quando aceitastes a Cruz, 
deixando tantos boquiabertos como sepulturas 
escancaradas; 
inebriado com Vosso Amor por nós, 
Vós aceitastes morrer e irrigastes Vossos canteiros125 com 
Vosso Sangue, 
a fim de nos abrir o Céu e nos libertar da escravidão do 
pecado. 

Delícia-do-Pai, 
torrentes de Amor fiel fluíram de Vosso Coração 
e na loucura de Vosso Amor, Amante da humanidade, 
aceitastes o escândalo da Cruz e todos seus sofrimentos. 

Ó Primavera do Universo, que perfuma o universo, 
o mais amável Esposo, 
uma vez mais, visitais a Terra, 
perfumando nação após nação. 

Mas até quando os que vagueiam nesta Terra 
não perceberão Vosso Perfume? 

 
06 de junho de 2000 
 

 Escritura nos diz para não termos medo 
de “nos aproximarmos do trono da graça 

 

124 1Tm 3, 16. 
125 Almas 
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para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça, 
como ajuda oportuna.”126  

Agora, do Céu, mostrais, 
e eu diria, exibis 
Vossa misericórdia para conosco, 
a fim de transformar nosso atual estado em um estado 
melhor, 
que nos levará ao caminho da salvação. 

O trono da graça decidiu, 
o trono da graça, perturbado pelo acúmulo de pecados, 
saiu e deu uma ordem: 

“Nós dissemos, 
felizes os puros de coração, porque verão a Deus; 
hoje, esta geração, que finge não Nos compreender, 
jamais Nos verá e, em seu estado, 
jamais alcançará seu lugar de repouso; 
como, em seu atual estado de pecado, 
faremos Nossa morada neles, e eles em Nós? 
Ó geração devastada! 

Somente de Nós virá a salvação, 
Nossa Infinita Misericórdia Nos obriga a derramar sobre 
esta geração 
maiores e imerecidas graças; 
Nossa Misericórdia salvará muitos de Nossos filhos 
que incessantemente resistem ao Nosso Amor; 

Do trono da graça eles receberão misericórdia, 
a fim de obter a perfeição que é requerida para entrar no 
Céu. 

Através de Nossa Misericórdia, edificaremos almas, 
mas ai dos corações que são tão maus, 

 

126 Hb. 4, 16. 
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que gostariam de diminuir, caluniar ou duvidar de Nossa 
Misericórdia; 
é com Justiça que eles serão punidos 
por blasfemar contra Nossa Misericórdia!” 

Como é possível que uma batalha interminável e vil 
seja travada contra Vossa Misericórdia 
por tantos de Vossa Casa? 
Como é possível que, conhecendo as Escrituras, 
não tenham consciência das inspirações interiores de Vosso 
Espírito? 

Como é possível que eles não reconheçam 
os Três que testemunham no Céu?127  

Vós, meu Deus, em Vosso Supremo Amor e Misericórdia, 
decidistes escolher uma criatura incapaz e fraca, 
designando-a para agir de acordo com Vossas ordens, 
ordenando-a a profetizar, 
e isso significa transmitir Vossa Palavra. 

Ela foi ensinada a oferecer orações súplicas e sacrifício, 
para ganhar Vossa escuta; 
ela foi ensinada a oferecer sua vontade. 

Eu fiz, meu Senhor, todo esforço para me apresentar diante 
de Vós 
como uma comprovada trabalhadora, que não precisa 
envergonhar-se, 
mas que guarda a mensagem da verdade em um caminho 
reto. 

Eu fui chamada por Vós e respondi; 
fui chamada por Vós e Vos reconheci; 

 

127 O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
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fui chamada por Vós e arrependi-me de meus pecados; 
fui chamada por Vós e acusaram-me. 

Eles me acusaram e ainda me acusam 
porque Vos respondi. 

Vós me ungistes para testemunhar, 
mas eles levantaram sua voz para abafar Vossa Voz. 

 

Nossa eterna e Santa Sabedoria, que é mais doce 
que o mel, cortejará seus corações para que seus 
corações possam derramar a doçura da Sabedoria e 
declarar: 

há um só Deus, uma só fé 
e uma só Igreja! 

isso ficará em Nossos Ouvidos como um hino 
melodioso; isso será Nosso Triunfo; 

 
05 de agosto de 2000 
 

Senhor, que me tirastes da lama do atoleiro, 
mostrando compaixão, 
e que Vos inclinastes a mim, de Vosso Trono Real, 
colocai em minha boca um cântico novo; 
eu proclamarei e cantarei Vossa Palavra a todas as raças e 
nações. 
 

Ah! sim! 
Senhor, tende piedade desta geração ingrata; 
que eles Vos reconheçam em sua vida; 
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que aqueles128 que ouviram e leram Vossa Mensagem 
sejam libertos de seu espírito letárgico, 
pois leem sem compreender; 
Vós Vos mostrastes Misericordioso e Paciente com eles; 
que eles Vos reconheçam 
como a Divindade que os liga em Seu Amor. 

É demais pedir ao Santo 
que perfuma todo o universo com Seu Amor, 
que nos envie novos portentos que contenham Sua Doçura? 

Levantai-os com novas maravilhas, 
que são doces como mel; 
que a língua bifurcada, 
que persiste em sua perseguição contra mim, 
mas, através de mim contra Vós, 
seja curada. 

Tende piedade daqueles 
que chamam Vosso Nome, dia e noite, 
no entanto vivem sem caridade... 

 
Ah! meu Senhor! 
Vossas Palavras são místicas e ocultas, 
e muitos dos que Vos leem, nas Escrituras e nestas 
Mensagens, 
não penetram em seu Conhecimento, 
pois Conhecimento de Deus elas são; 
elas iluminam nossa alma e intelecto 
e dão luz ao nosso interior; 
no entanto sei que há os que leem 
sem penetrar na sabedoria de Vossas Palavras 
que lhes parecem como que seladas; 
e, no entanto, Vossas Palavras são Verdadeira 
Contemplação, Sabedoria e Verdade... 
 

 

128 Algumas pessoas 
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Vossa bondade, Meu Senhor, me absolveu; sem um único 
mérito, Vós me absolvestes; 
 
 
que quantidade de boas coisas 
Vós tendes em reserva para os que Vos temem, 
e as concedeis àqueles que em Vós se abrigam, 
para que toda a humanidade veja...129  

 
 
28 de setembro de 2000 
 
 

De Vosso Templo, meu Senhor, 
ouvi minha voz e deixai-me ouvir a Vossa; 
que esta geração abra seus ouvidos 
para ouvir Vossas Palavras, que são mais doces que o mel, 
até mesmo que o mel que escorre dos favos; 
Davi disse: Vossos servos são formados por Vossas 
Palavras...130  
 
Yahweh guia nossos passos, 
de outro modo, como podeis por vós mesmos ver aonde 
ides? 
O Trono de Yahweh pode apenas ser instalado na bondade, 
dizem as Escrituras. 
 
Rezo por esse que gritou para Vós: Desesperei-me por todos 

os esforços que despendi sob o sol... 
 
 
16 de outubro de 2000 
 

 

129 Extraído do Salmo 31, 20. 
130 Sl. 19, 11 -12. 
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O Senhor é bom, pois me ensinou; 
Ele é conhecido por ensinar e instruir 
os pobres e os miseráveis; 

Meu Pai, Vosso Pai, 
é revestido de Poder e Majestade; 
vamos, a uma só voz, louvá-Lo 
e cumprir os votos que Vós e eu fizemos ao Altíssimo; 

Vamos dirigir nosso poema ao Rei; 
mas como temo ouvir: 
estavas presente ao Meu Conselho? 

 
 
31 de outubro de 2000 
 

A todos que amam Vosso Coração, dai-lhes motivo 
permanente para dizer: 

O Coração do Senhor, no fim, triunfará; 
o Coração do Senhor é como uma divina Liturgia, 
levando Paz a seu povo; 
o Coração do Senhor é inabalável, 
reinando transcendentalmente nas alturas; 
vinde, vinde todos vós que ainda hesitais quanto à causa do 
justo, 
vinde a Nosso Senhor e florescereis em Seu Coração, 
pensai sobre isso e aprendei que vosso refúgio é em Seu 
Coração... 

 
 
31 de dezembro de 2000 
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Cristo é Rei! 
Que os prados tornem-se verdes e exultem 
que todas as árvores das florestas gritem de alegria, 
pois a Palavra de Deus nos está sendo dirigida mais uma 
vez; 
Ele abre Sua boca e quando o faz, 
uma inundação de Luz jorra sobre nós, 
enfeitando-nos completamente como brilho; 
Sua Luz é tal que todo Seu Semblante fica coberto 
como se Ele tivesse posto um véu de prata sobre Si. 

Uma palavra,131 então, é pronunciada 
com imperial graça e majestade 
mas, ao mesmo tempo, com um melancólico suspiro; 
se todas as criaturas abrissem seu ouvido espiritual 
e ouvissem o suspiro de nosso Rei, 
dobrariam seus joelhos, 
a menos que se consumissem pelo Maligno... 

 

o Deus, mais Benevolente e amoroso cuja 
Magnificência é aumentada em toda Sua criação, 
encheu-me com a luz da ressurreição! bendito seja Seu 
Santo Nome! meu Deus Trino brilhou em mim; 

o Esposo de toda Sua criação benevolentemente 
agiu em mim para envolver-me com aprendizados 
místicos vindos diretamente de Sua Boca, inundando 
minha alma com a Luz da Sabedoria e Suas Instruções; 
Ele veio, em majestosa Glória, para lembrar ao Seu povo 
do poder da salvação pelo perdão de seus pecados; isso 
pela Infinita Misericórdia de Seu Coração; 

 
Ó Senhor, restou algum homem bom? Ao menos um? 

 

131 A palavra pronunciada é: Eu sou; O Senhor não me deixou escrever do meu jeito, mas pegou 
minha mão. 
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“Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, 
que eles estejam em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste...”132  

“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...”133  

 

132 Jo. 17, 21. 
133 Jo. 17, 26. 
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2001 
 
 
 
20 de janeiro de 2001 
 
 
NA SEMANA DA UNIÃO 

 
 

Senhor, por que tornastes tantos cegos à Vossas Obras? É 
por causa de sua obstinada recusa em arrepender-se e 
reconciliar-se? Ensinai-me e pronunciai Vossa Vontade... 

 
 
março/abril de 2001 
 

Senhor, as Escrituras dizem, de fato sois Vós que dizeis: 
“Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora 
suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à 
plena Verdade”; 

É também bem conhecido ser errado falar de um fim da 
Revelação e tratá-La como um depósito de frases. Vós sois vivo e 
ativo e continuareis a Vos manifestar através do Espírito Santo, 
jamais deixando de fazê-lo. Cristo, Vós sois a plena e completa 
revelação do Pai, eis porque o termo ‘complere' é usado. Mas isso 
não significa que nos tenhais dado Vossa última palavra. 

 

Tema de meu louvor, 
Rei, Majestade e Soberano em todo o universo, 
mas também no Céu, dizei-me: 
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que é um mortal, para dele Vos lembrardes? 
no entanto, Vós nos lembrais uma vez mais, 
que nos fizestes pouco menos do que um deus,134  
chamando-nos, continuamente, 
para receber a coroa da glória e do esplendor 
e compartilhar Vosso Reino! 

 
21 de maio de 2001 
 

Senhor, nossas iniquidades são grandes, mas perdoai-nos, 
ajudai-nos a fim de que nossa carne floresça uma vez mais! 
Tirai cada alma da rede que o inimigo estendeu sobre elas, 
pois somente Vós sois nosso Refúgio, nossa Rocha, nossa 
Fortaleza e nossa Vida. 

O Flagelo, que espreita em nosso mundo 
e trabalha apenas à noite, na sombra da morte, 
mas causa estragos com seu chicote em plena luz do dia, 
agiganta-se, agora, sobre o Vosso Redil; 
tomareis posição 
para salvar Vosso povo da lama dos homens maus? 

As Escrituras dizem: Yahweh ama os que repudiam o mal, 
Ele guarda as almas dos devotos, 
resgatando-os das garras dos maus. 

Que Vosso Braço Poderoso venha em nosso auxílio; 
que o inimigo trema diante de Vossa Majestade; 
não deixeis que o inimigo diga: quão inconstante é Vosso 
Deus... 

O Inimigo Vos desafia, pondo-Vos à prova, meu Deus, 
para ver o que fareis. 
Então, meu Yahweh, que me revivestes em Vossa 

 

134 Sl. 8, 5. 
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Misericórdia, 
mostrai Vossa Grandeza 
e que, de fato, sois nossa Segurança, nossa Rocha e estais 
do nosso lado; 
mostrai Vossa Glória e Poder, 
lembrai-Vos de Vossos virtuosos, de Vosso povo 
e de todos os que Vos serviram com paixão. 

Por isso, quando ressoareis Vossos vereditos do Céu? 
quando Vos decidireis e batereis com Vosso Cetro na Terra 
para decretar silêncio? 

Um olhar de reprovação de Vossa parte 
e todos os elementos da Terra se incendiarão; 

um movimento Vosso 
e a Terra será reduzida à desolação. 

Uma palavra de ira de Vossa parte 
e as estrelas desabarão do céu, precipitando-se sobre nós. 

Senhor! Eu sou Vossa obra, 
e pusestes em mim uma centelha para conservar-me viva; 
se agora ardo de pathos135 
pelos virtuosos, por Vosso povo e pelos justos 
para que encontrem a justiça em Vós; 
é por Vossa Chama. 

Concedei-me ver exibi Vossa Força a justiça feita a Vossos 
santos, 
ordenando a todas as coisas que se tornem boas. 

Que venha o Vosso Triunfo! 

 
 

 

135 Palavra grega para paixão. 
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03 de agosto de 2001 
 

atraí-me, meu Bem-Amado, às Vossas Pegadas 
que exalam um doce odor de mirra; 

conduzi-me pela mão ao Vosso Aposento,1 meu Rei, 
onde, na privacidade, ouvirei Vossa Voz Real; 

iluminai minha face com Vosso sorriso, ó Amante 
da humanidade; 
deixai que Vosso olhar de terno amor, 
um olhar todo-excelência, transcendendo cada 
sentido, 
pouse em mim; 

se Vos desapontei, 
mesmo que por um instante, e Vos fiz erguer a 
sobrancelha 
por causa de minha fragilidade, 
eu imploro ao Vosso Sacratíssimo Coração que me 
mostre compaixão; 

Vós tendes poder sobre a vida e a morte 
e, agora, eu venho a Vós 
para encontrar meu abrigo em Vosso Sagrado 
Coração 
onde se encontra Vida e repouso eterno; 

 
14 de agosto de 2001 
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Meu Yahweh, de Seu Trono olha para baixo, 
para nós, para cada um de nós, estudando-nos. 

Quem dentre nós está pronto a oferecer ao nosso Pai 
uma guirlanda de virtudes? 

Quem, dentre Vossa população, meu Yahweh, 
sobe Vossa santa montanha? 

Quantos falam a verdade, 
do fundo de seu coração? 

Quem é irrepreensível? 

Fui ajudada e ainda sou ajudada, 
uma vez que minha alma, em sua miséria, 
grita constantemente por Vosso auxílio. 

Se Vós, mesmo que por um breve instante, 
afastásseis Vossa Santa Face de mim, 
minha vida enfraqueceria e deterioraria na sombra da 
Morte. 

Vós sois minha Luz, minha Festa, 
a Divindade que me mantém viva. 

Eu permanecerei viva 
contanto que continueis a soprar em mim. 

Vós, em Vossa inefável benevolência, 
me concedestes tantos favores; 
Vós me permitistes chamar-Vos a qualquer momento, 
e conversar Convosco, 
um dom difícil de ser acreditado pelos outros. 

Ó Senhor, ajudai-me a aceitar todas suas acusações! 
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13 de novembro de 2001 
 
 

Senhor, essa, Vós percebeis, é uma das razões pelas quais 
sou perseguida, é porque censurais a hierarquia! 

 

Meu Senhor, meu coração não tem tido grandes ambições, 
no entanto, perdoai minha ousadia de Vos fazer esta pergunta: 

Se algum de Vossos pastores chegasse a ler até aqui, e se 
deparasse com as palavras que acabastes de pronunciar, 
pedindo-lhes para se arrepender, não seriam eles aqueles de 
quem dissestes serem cheios de zelo por Vossa Casa e que 
lealmente carregam Vossa Cruz? os Abéis, como Vós os chamais, 
que são os leitores e que estão dispostos a ouvir o que dizeis, 
porque não mancharam sua simplicidade? Estou errada se digo 
que aqueles que leem Vossas Mensagens são os que são sinceros 
e fiéis à Vossa Casa, também? 

Como Vossas palavras irão atingir aqueles a quem quereis 
que ouçam, que chamam Vossa Obra de mal? Vós chamais, mas 
muito poucos escutam; quem desses escutará? os pastores que já 
vivem a unidade em seu coração? 

 
10 de dezembro de 2001 
 
 

Ó Senhor, reanimai-me 
quando estou com tanto medo de ser enganada; 
mostrai-me que caminho 
em Vossa Presença, em Vossa brilhante Luz; 
deixai-me ouvir o rumor das asas de Vossos anjos 
e a lira dos santos; 
não, eu não quero ficar preocupada 
com grandes negócios ou maravilhas ou símbolos deste 
mundo, 
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todas essas coisas não me interessam; 
basta-me servir-Vos, meu Senhor; 
servir em Vossa Casa, 
ter permissão de passear em Vossas Cortes 
e inalar o perfume de Vossas vestes, 
que são oferecidos a cada alma; 
observar Vossas Mãos e Dedos escorrendo pura mirra 
quando estais para ungir uma alma, 
e o prazer que sentis em fazê-lo; 
Vossa bondade para conosco é infinita 
e, pela graça, Vós nos elevais para ver Vossa Glória; 
 
ah! Senhor, que falais comigo, 
mas quantos verdadeiramente acreditam 
dizendo-nos que Vosso maior desejo é a unidade, 
unidade e partilhar um só Cálice, 
todos reunidos em torno de um só altar? 
 
Ó Cristo, 
quanto mais Vosso Precioso Corpo 
deve ser trespassado, lancetado e fragmentado 
antes de perceber que podemos ter dividido Vosso Corpo 
como ferramentas do “próprio divisor”? 
Nós o fizemos involuntária e inconscientemente; 
ajudai-nos a encontrar e preservar este resto tão sagrado 
chamado Vossa Igreja; 
ajudai-nos a reuni-La outra vez. 
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2002 
 
 
 
07 de janeiro de 2002 
 
 

Sim, Jesus, quero Vos perguntar uma coisa. Sou Vossa 
atleta?136 Por favor, não ignoreis minha pergunta. 

 
Então, que eu seja uma atleta de um zelo indomável pela 

Vossa Casa; 
 

Senhor, Vossas visitas me ressuscitaram e dei glória à 
Vossa infinita Misericórdia. Sim, Senhor, tenho ainda outra 
pergunta: 

Como é possível dizerdes que, através de minha boca, 
Vossas Palavras ressoarão e produzirão efeito em muitos, 
quando Vossas Palavras, algumas vezes, mesmo faladas com 
fervor, têm tão pouco efeito; mesmo vindo da Própria Divindade, 
enchendo meu coração de divino Amor, Elas não afetam a todos! 
Sim, e mesmo desse modo, há algumas almas que parecem não 
penetrar em Vossa Palavra mas permanecem indiferentes; Vossa 
atleta está andando em círculos, em círculos vazios? 

Meus lábios estão ansiosos para proclamar Vossa retidão, 
Vossas maravilhas, e eu esperei receber uma reposta 
compreensiva que Vos consolasse, Vos trouxesse do Getsêmani e 
Vos permitisse respirar algum ar fresco, ao invés do ar amargo 
e agonizante do Getsêmani; 

Sinto, algumas vezes, que Vossa atleta Vos decepciona e que 
muito dos trabalhos atléticos são em vão; eu trabalho e me gasto 
para obedecer Vosso Mandamento de reviver, embelezar e unir a 

 

136 Essa palavra veio a mim por inspiração. 
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Igreja, reconstruindo a estrutura da Igreja, pelo poder do 
Espírito Santo; tento seguir fielmente Vosso Mandamento dado 
a mim, mas parece que, depois de muito suor e de muita luta, 
tendo remodelado parte de um muro da estrutura, vedes só quem 
vem trotando? Opressores; os opressores aparecem, à noite, 
para demolir com um sopro o muro recentemente construído; 
tendo colocado todos seus emblemas para mostrar sua 
autoridade, eles se arrastam como serpentes e fazem seu 
trabalho; todo o suor e sangue derramado durante todos esses 
anos foi em vão? 

Se os demônios não tivessem escolhido os homens para 
realizar, por seu intermédio, suas maldades, então quem dita a 
estas pessoas estes crimes odiosos e estas frenéticas ações 
diabólicas? 

Dizei-me, Senhor e Soberano, satisfiz Vossas exigências? 
Executei alguma estrutura visível digna de Vossa honra? Talvez 
meus olhos estejam demorando-se em inanidades? A unidade viu 
alguma luz ou progresso de uma polegada ou duas? Com todas 
as graças que recebi, fiz alguma coisa para honrar-Vos? Ou estou 
andando em círculos? Vós dotastes meu espírito com um dom 
profético, o que Vos dei em retribuição, meu Senhor, por tudo 
aquilo com que me adornastes em Vosso exuberante Amor? 

De que modo tenho sido negligente? 

Vós, que elevais reis aos tronos, sois conhecido por atar com 
correntes e amarrar nos cativeiros da aflição os que se tornam 
orgulhosos de seu interminável domínio; 

Eu sou uma testemunha e posso testemunhar que tenho 
visto e observado grandes homens caírem quando não Vos 
escutam; Vossa divina justiça caiu sobre eles como um raio, 
destruindo-os juntamente com seu orgulho. No entanto, Vossa 
Misericórdia não deixou de lhes mostrar, muitas vezes, tudo o que 
fizeram e todos os pecados de orgulho que cometiam. 



 
 

 
 - 246 - 

Nos primeiros dias, sofri para aprender a não me afastar 
de Vós; nos últimos dias, ainda sofro ao ver o arrogante Vos 
ofender; nestes dias, eu ainda sofro ao observar tanta 
indiferença mostrada para com Vosso Misericordioso Apelo; o 
sofrimento tornou-se meu pão quotidiano... 

 
Eu Vos dou graças, meu Senhor, 
por Vosso Amor e Fidelidade; 

 
 
27 de março de 2002 
 

Eu aprendi de Vós, Senhor, 
que nossa mente não pode nunca subir ao Céu por seus 
próprios esforços, 
mas que isso depende totalmente do Espírito Santo, 
e que, apenas pela graça, nossa mente pode ser elevada 
permitindo-nos ver as coisas que nenhum olho jamais viu, 
penetrando, desse modo, nos mistérios de nosso Deus 
Trino... 

Então, em Vossa Bondade e infinita Misericórdia, 
permitis a todos que desejam seguir-Vos no caminho das 
virtudes 
a andar, lado a lado, com Vossa Majestade, 
enquanto, de Vossa Boca, Conhecimento divino é 
pronunciado 
da Fonte de Sabedoria. 

Quem já escalou o céu por si próprio? 
Se há alguém, 
que venha adiante e diga-me tudo a respeito... 

Bem-aventurado aquele que se humilha, 
porque será elevado às alturas 
para ver Deus... 
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01 de junho de 2002 
 
 

Fostes Vós, Pai Bem-Amado, que criastes meu mais 
profundo eu... 

 

Sim, Senhor; tentei observar cada mandamento de Vossos 
Lábios; 
está escrito que “há um Rio, cujos braços alegram a cidade 
de Deus, 
santificando a morada do Altíssimo. 
Deus está em seu meio: ela é inabalável, 
Deus a socorre ao romper da manhã. 
Povos estrondam, reinos se abalam, 
ele alteia sua voz e a terra se dissolve”...137  

Vosso Espírito Santo é esse Rio, 
que constantemente santifica a alma, nosso mais profundo 
eu 
que Vos pertence, meu Deus... 

Abro meu ouvido e permaneço em silêncio por um 
momento, 
para que o Grande Rei venha com poder, 
e benevolente dê Suas divinas instruções, 
instruções que não impõem desordem à Vossa Lei; 
por isso, que a Terra se alegre, 
e que os povos da Terra exultem 
e gritem de alegria, enquanto o Rei passa por nós, 

 

137 Sl. 46, 5-7. 
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para julgar a Terra com justiça e as nações com Sua 
Verdade. 

Aclamai a Rocha de nossa segurança, 
e reunamo-nos em Sua Presença com ações de graças. 

 

Fico acordada toda a noite 
para meditar sobre tudo isso 
e não consigo ver o fim de tudo. 

Se não estivesses tão perto de mim, Yahweh, 
guardando-me, resguardando-me, cercando-me, 
eu morreria de tristeza. 

Elevo meus olhos para Vós com tristeza e suspiro, 
sabendo que meu lar é no Céu, 
no entanto, ainda estou na Terra. 

Eu frequentemente me pergunto: 
“o que ainda faço nesta Terra 
à qual não pertenço, nem a ninguém? 
Sinto que estou emprestada... estou emprestada...” 
Eu estava a Seu lado quando Ele me ditou Suas regras, 
depois que me trouxe da terra do esquecimento e da morte, 
para destinar-me a existir; 
Ele tirou minha alma do pântano, 
para revelar Sua Santa Face. 

Então, Vós me enviastes em Vosso Nome, 
nem mesmo pensando duas vezes 
que poderias depreciar Vosso Cetro e Vosso Esplendor. 

Vós coroais Vossas obras com Vossa bondade, 
e a abundância flui por onde passais; 
Vós nos cumulais de riquezas, Vós nos purificais como 
prata. 
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Cristo caminha com majestade pelo deserto, 
e Ele faz a Terra balançar, 
para anunciar Seu iminente Regresso. 

Mas o povo não compreendeu; 
alguns dizem: “Cristo vem em carne e osso”; 
outros discutem sem fundamento, 
“Deus virá e esmagará as cabeças de Seus inimigos;” 
mas eles não compreenderam os Salmos... 

Como fantasmas de um sonho da meia-noite, eles se 
perguntam; 
no início, também eu simplesmente não compreendi, 
embora estivesse constantemente em Vossa Presença; 
mesmo quando segurastes minha mão direita para 
escrever. 

Está escrito: “O Senhor entrega aos Seus mensageiros as 
notícias...” 
e assim Ele faz... 

Quando os Passos de Deus Se aproximam e são ouvidos, 
os virtuosos se alegram, exultando e cantando de alegria; 
eles dizem: “constrói uma estrada para o Cavaleiro das Nuvens, 
alegra-te em Cristo, exulta com Sua vinda!” 

No tempo de Noé, os céus transbordaram com Vossa 
vinda... 
a vinda de Deus... 
mas eles não Vos tinham visto em carne e osso... 

E agora, a Terra será incendiada com o Regresso de Vosso 
Filho; 
com a vinda de Deus... 
Cristo descerá das alturas. 

Assim como milhares de miríades de carruagens divinas, 
Vós, Senhor, viestes do Sinai para o Vosso santuário; 
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Davi disse: “Subiste para o alto, capturando cativos, 
recebendo homens em tributo, 
mesmo os rebeldes, para que Yahweh Deus tivesse uma 
residência...”138  
mas eles não Vos viram em carne e osso... 
no entanto, Vós estáveis lá... 

Quando Vos dirigis aos virtuosos, eles se alegram, 
eles não Vos vêem em carne e osso... mas estais lá. 

Quando Vos estabelecestes à cabeça de Vosso povo, 
e caminhastes pelo deserto, 
não viestes em carne e osso... 
no entanto, estáveis lá... 

E assim será quando Cristo, em nossos dias, 
declarar que Seu Regresso é iminente... 
os Céus e a Terra serão incendiados 
e Ele voltará os corações dos pais na direção dos filhos, 
e os corações dos filhos na direção dos pais... 
no entanto, ninguém Vos verá em Carne e Osso... 
o Amor regressará como amor... 
pois todos nós estaremos no Verdadeiro Deus, 
Fogo Devorador, Trino e Santo... 

 
Senhor, está escrito que basta apenas quererdes e Vosso 

poder se manifesta... 
 
 
07 de agosto de 2002 
 
 

Amém... 
Vede o que Deus nos oferece? 
Escutai então Suas Instruções 

 

138 Sl. 68, 18. 
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e não as ignoreis... 
 
 
08 de setembro de 2002 
 

“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?”139  

 

Santíssima Trindade Consubstancial, 
a transgressão e a rejeição de Deus, em nossos dias, 
destruíram parte da Igreja de Cristo; 
como pode o Corpo de Cristo ser reconhecível em nós, 
em nosso tão deplorável estado? 

Como matéria inanimada, nós estamos dispersos, Senhor, 
dilacerados pelo nosso ego e por um espírito de orgulho. 

Onde está, em nós, o sinal distintivo da fé 
que é o amor? 

Tendências de oposição estão sempre presentes, 
até mesmo rancores do passado estão sempre bem vivos,140  
um espírito de recusa do perdão permanece em muitos. 

 
13 de setembro de 2002 
 

 

139 Eclo. 28, 3-4. 
140 Neste momento, minha mente atraiu-me para alguns incidentes passados, de como alguns 
membros do clero ortodoxo ainda sentem rancor dos irmãos católicos, depois do cisma, para dizer 
o mínimo... 
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Ó Bendito Senhor, 
Vós sois Aquele que, incessantemente, deslumbrais minha 
alma, 
fluindo em mim como um Rio fluorescente, 
Vós iluminais minha alma, 
colocando em meu coração a Luz em que vivo. 

Eu ainda estou abalada com Vossa escolha 
e porque Vos unistes à minha alma, 
e unistes Vosso Espírito ao âmago de meu coração. 

Vós vivificastes as Escrituras para mim 
e Vossas palavras Nelas 
tornaram-se audíveis aos meus ouvidos 
e compreensíveis ao meu coração e à minha mente; 
expressões da Vida Divina. 

Vós trouxestes à realidade, realidades inacessíveis: 
o Reino do Céu... 
Vós tornastes Vossa Palavra tangível, 
fazendo-me compreender que, verdadeiramente, 
o Deus Trino é apenas um só Deus; 
e que todos os Três são uma só Substância, um só Poder e 
um só Conhecimento... 

Vós revelastes os planos ocultos, 
escondidos no abismo de Vosso Amor, 
ensinando-nos que nossos corpos também podem ser 
resplandecentes 
como Vossa Divina Luz; 
consubstanciais ao Vosso Filho. 

Vós pusestes minha alma 
em plena consciência de Vossa Presença, 
e, desde então, 
Vossa Amizade feriu interiormente meu coração, 
Vosso olhar sobre mim, despedaçou-me. 
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Sensação e Razão, para que necessito de vós? 
Vosso Fogo, Deus, me consumiu, 
reduzindo meu ego a cinzas. 

Eu sou transitória, rodeada de coisas transitórias, 
mas Vós quebrais as leis da natureza 
e novos milagres aparecem diariamente pela Vossa Mão. 

Vós o envolveis em chamas, 
fazendo dele uma chama, 
mas com a promessa: 
de que não se transformará em cinzas... 

Bendito aquele que Vos pôde compreender 
e Vos abraçar, 
a virtude e o divino Amor serão seu pão quotidiano. 

Ó Pai, Bom e Amoroso, 
que convidais cada um de nós 
a habitar inseparavelmente com a Santíssima Trindade 
e a ser deuses por participação, 
tornando possível, para nós, atingir 
a Divina estatura de Vosso Filho, Jesus Cristo. 

Liturgia de minha alma, Catedral de meu coração, 
incenso Perfumado do Universo, 
Arqueiro Impiedoso, Ode Divina, 
Abismo de Amor transcendente, 
Coroa Brilhante, Odor Espiritual de nossa alma. 
Luz Três Vezes Santa. 

Eu não sou mais capaz de pronunciar qualquer palavra 
inteligível... 
ou louvor... 
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O grande Milagre de nossos dias 
é terdes descido do Céu, 
manifestando-Vos, desta ou daquela forma, aos pecadores. 

O grande Milagre, 
é que o Santo, que transcende o entendimento e o 
raciocínio, 
nos visita e fala conosco; 
Ele está no meio de nós e conosco; 
Ele fala de diferentes modos. 

Ele cura os doentes; Ele ressuscita os mortos; 
Ele nos cumula com Suas Instruções; 
Ele visita os pobres; Ele liberta os cativos, 
Ele consola os corações partidos. 

Este é o grande Milagre de nossos tempos... 

 

deixai-Me ouvir estas palavras: 

"minha alma tem sede de Deus 
porém minha língua levou-me a pecar; 
mas agora meu coração foi abrasado 
e arde dentro de mim, 
desde que me visitastes; 

" Vós, que sois de todos os homens e anjos 
o mais belo, perfeição de beleza 
e surpreendente em graça, 
revestido de safiras incolores, 
que Vossas chamas santifiquem todos os que se 
aproximam de Vós; 
lavai-me da culpa e deixai Vossa Santa Face brilhar 
em mim; 
purificai-me do pecado e abri meu ouvido 
para ouvir e compreender Vossas Odes cantadas 
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para nós; 
amém;" 

 
30 de setembro de 2002 
 
 

Meu Senhor, meu Deus, 
como é maravilhoso viajar ao Vosso lado 
enquanto lanço Vossas sementes celestes ao vento! 

Em contraste com a escuridão que me rodeia, 
Vós sois uma Coluna de Fogo ardente, um Raio de Luz. 

Vossa Santa Face, ó Cristo, 
é como um Diamante Polido 
e quando estais diante de mim, 
Vossa radiância ilumina minha alma, 
para não sucumbir na escuridão. 

Mais brilhante que mil sóis juntos, 
Vós estais agora em radiância diante de minha alma 
miserável. 
Ah! se a humanidade soubesse o que é estar presente, 
diante de tão indescritível beleza! 

Vós, meu Deus Todo-Poderoso, Luz Imperecível, 
Vossa Presença é dada livremente ao mundo, 
mas como é possível que não possam reconhecer-Vos ou 
mesmo ver-Vos? 

Meu Benevolente Senhor, 
mais belo que todas as forças angélicas juntas, 
que transcende todo entendimento e raciocínio; 
Vossa ilimitada Misericórdia, Vossa incompreensível 
Abundância 
e Vossa Generosidade deixam-me admirada... 
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Vossa atração magnetiza minha alma, 
paralisa-a e reveste-a de uma insuportável tristeza, 
Vossa atração me fere... 

Em inúmeras ocasiões, tentei agarrar-Vos, 
mas minhas tentativas foram inúteis; 
foi como tentar agarrar o fogo, 
meus dedos passaram através de Vós... 

Como um espelho sem mancha, 
refletindo a Luz Eterna, 
Vossa magnificência é ampliada em toda Vossa criação... 
e, no entanto, como Vossa criação não vê essa brilhante 
Luz? 

Embora minhas tentativas de apoderar-me de Vós, 
até mesmo da orla de Vosso manto, tenham sido inúteis, 
em Vossa Compaixão, e para encorajar-me a não desistir 
da busca 
mas a continuar minhas tentativas de agarrar-Vos, 
cobristes meu caminho com safiras; 
para reassegurar-me de minhas tentativas, 
assinastes com o Dedo, Vosso Nome em mim toda, com 
óleo. 

Coluna de aroma de Incenso, 
que perfuma o mundo quando passais, 
como fui julgada digna de tal graça 
para adquirir a Sabedoria como um mestre? 

Quando, de meu indigno coração, 
proferi meu clamor a Vós, 
das alturas, 
revelando-Se, Vossa Soberania inclinou-Se sobre mim, 
enquanto, de Vossos Lábios, Vosso Divino Nome me era 
dado; 
ungindo minha alma com Óleo Santo. 
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Unção de minha alma, 
em Vosso exuberante Amor, em Vossa Divina Loucura, 
adornastes minha alma com roupas imponentes, 
vestindo minha nudez com Vossa Divina Assinatura, 
fazendo-me Vossa para todo o sempre! 

Ó Salvador, ardente em Vosso Amor pela humanidade, 
umedecei agora meus lábios com graça 
para tratar-Vos sempre com honra e louvor... 
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2003 
 
 
 
06 de janeiro de 2003 
 
 

EPIFANIA 
 
 

Que eu louve meu Deus 
por Sua bondade e Suas obras maravilhosas, 
em retribuição a tudo o que Ele fez por nós, 
e pela grande e terna Misericórdia que Ele nos mostrou. 

Ele Que transcende as alturas, 
Ele Que está revestido de Poder Real, 
Ele Que está vestido de reluzentes safiras, 
jamais nos abandonou, Seu povo, 
porque nós somos o osso de Seus Ossos, a carne de Sua 
Carne 
e o sopro de Seu Espírito doador de Vida. 

E como dizem as Escrituras sobre Sua Beleza: 
“Sua cabeça é ouro puro, 
uma copa de palmeira seus cabelos, negros como o corvo;” 
Seus Olhos são como uma lagoa de turquesa transparente, 
e quando Seu olhar pousa em ti, 
com esse único olhar tua alma desfalece, 
enquanto te arrebata o coração, despedaçando-o, ferindo-
o. 

As mais raras essências são Suas, 
e quando Ele passa perto de ti, 
a brisa que te sopra o aroma de Nosso Senhor 
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transcende toda a glória; 
e já é em si um diálogo... 

Quando Ele abre Sua Boca e a Palavra sai, 
um inundante raio de luz ao mesmo tempo se derrama 
mais brilhante que qualquer sol, 
iluminando todo o cosmos; 
dando vida a tudo. 

Como um Esposo que usa sua coroa141 nupcial 
Ele caminha de um modo senhorial 
e minha alma se alegra apenas em vê-Lo passar por mim... 
enquanto eu estou derretendo na Sua Luz... 

 
10 de janeiro de 2003 
 

A Graça do Espírito Santo nos é dada diariamente; 
sim, há uma longa viagem diante de nós 
para alcançarmos nossa meta e sermos reunidos com os 
anjos. 

Mas não somos nós diariamente saciados com Divino 
Amor? 
Pode alguém dizer que não fomos chamados 
a ser deuses por participação? 

Pode alguém negar ter ouvido nosso Esposo nos convidar 
a entrar no aposento nupcial de Seu Coração? 
Não fostes convidados a este matrimônio 
e saciados com o cálice místico? 

 

141 Nos casamentos ortodoxos, é costume o noivo e a noiva usarem essa coroa, ligados um ao outro 
por uma fita. 
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Podeis realmente dizer a Deus 
que não recebestes bênçãos inefáveis, 
bênçãos que transcendem qualquer glória? 

Podeis dizer ao Esposo, 
“Eu não fui convidado a esta união mística Convosco?” 

Ele trouxe de volta os exilados, então por que vos 
esqueceria? 
Vinde recebê-Lo a fim de que possais dizer: 
“Vede, eu estou a serviço de Deus...” 

 
17 de janeiro de 2003 
 
 

Alegria eterna de nossos corações, 
Revelador da Verdade, Essência da Fidelidade, 
Mansidão Indescritível, Parente da humanidade, 
Iluminação Divina de nosso coração, 
Doçura de nossa alma, 
Alegria indizível de nosso ser, 
Divino Ser de nossa existência, 
Iluminação de nossos olhos, 
permiti à nossa miserável alma retirar sustento 
de todas as Vossas Divinas Palavras 
para nos fortalecer na compunção e na mansidão; 

 
 
03 de fevereiro de 2003 
 
 

ODE DIVINA 
 

Vassula, proclama todas as Minhas maravilhas a 
cada nação; a inocência e a integridade Me receberão de 
braços abertos e se beneficiarão de Minhas maravilhas; 
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Eu preciso reeducar Meu povo para aprender a render 
tributo ao Pai, a Mim e ao Espírito Santo; render tributo 
à Nossa Glória e Poder, render tributo à Nossa 
Misericórdia e Bondade, render tributo aos Nossos 
milagres e aos Nossos sinais; eis porque tenho de 
reeducá-los a aprender como buscar Minha Santa Face e 
a reconhecê-La; quando vossas fundações caem em 
ruínas, não devo interferir? não leste que jamais deixei 
de trabalhar?142 no entanto, acreditar que deixei de 
enriquecer Minha criação com abundantes dons, tal 
como nos tempos antigos, é a mais prejudicial das 
heresias! cada obra que realizo é cheia de glória e 
majestade; Minhas Obras são sublimes e aqueles que se 
deliciam com elas têm razão de fixar seus olhos sobre 
elas; Minha mensageira, apressa-te, por ordem de teu 
Rei, em escrever esta Ode, dando-Lhe o nome de: 

"Odes à Santíssima Trindade" 

 
 

ODES À SANTÍSSIMA TRINDADE – O PAI 
 
 

em seguida, torna-A conhecida em cada cidade, 
cada província e honra-Nos; 

e onde repousarás pelo resto de tua vida? 

Eu farei meu repouso no Aposento de Ouro de Vosso 
Coração Real. 

Eu colocarei, Senhor, Pai, Esposo e Amante da 
humanidade, 
minhas raízes em Vosso Coração; 

 

142 Jo. 5, 17. 
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e seguirei as trilhas de Vosso Coração Real; 
onde, contemplando-Vos, nos esquecemos de nós... 

Senhor! Vosso Amor é uma Liturgia para a humanidade; 
Governador Soberano, pela Vossa Misericórdia, 
Vós considerastes me envolver em Vossa radiante Luz, 
dissipando não somente a escuridão mas o vício também. 

Deus Todo-Poderoso, 
Vós, que tendes o universo na palma de Vossa Mão, 
não só fico maravilhada, como totalmente subjugada 
quando Vos adaptais, sem qualquer entrave, a mim e aos 
meus semelhantes! 
Ao invés de me rejeitar, 
em Vossa Amorosa Bondade, Vós cobris minha alma com 
presentes nupciais, 
destilados das reservas celestes. 

Depois, em Vosso Amor exuberante, 
Vos juntais a mim em um Divino matrimônio espiritual, 
fazendo-me conhecer o sabor de Vossos beijos, 
que excedem a fragrância da mirra e do incenso 
e de todas as essências aromáticas; 
minha alma, assim em Vosso abraço, diz a cada um: 

‘”tu também podes obter as mesmas graças e imerecidos 
dons 
se te decidires a viver uma vida em Deus; 
sentada igualmente em Seu Colo, ligada ao Seu Coração 
Real, 
agarrada a Suas Vestes perfumadas, 
enquanto Vos deliciais em Seu abraço, 
em profunda meditação e perdida em contemplação 
de sua inefável Beleza... 
tua alma será saciada em Sua Beatitude, 
transcendendo toda delícia, toda doçura, toda glória.” 
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Pelo Seu favor, 
diligentemente, tive permissão de aprender o Alfabeto do 
Divino... 

 
ODES À SANTÍSSIMA TRINDADE – O FILHO 

 

Senhor, fostes a Porta de Vossa revelação para mim, 
e, assim fazendo, escondestes-me no mais íntimo de Vós. 

Por causa de Vosso grande Amor, 
Vós vos fizestes carne e habitastes no meio de nós. 

Dizei-me, Senhor, como podemos não Vos perder? 
Como pode alguém Vos conter para sempre em seu 
coração, 
sem Vos perder, neste mundo tempestuoso, 
cheio de toxinas e tentações? 
Pois parece que, para aquele que não Vos estima 
desde o início como deveria, 
nem exalta Vosso Santo Nome como deveria, nem Vos teme, 
nem alcança a igualdade de amor como nos amais, 
o risco é grande. 
Muitos de nós seremos perdedores, desde o primeiro dia... 

Sim, Senhor, essa não é a verdade? 
Então, dizei-me, Senhor, qual é o segredo 
para não ser perfurado, 
e há algum remédio para o dano uma vez feito? 

 
como são grandes os Vossos sinais, 
Mestre; como são múltiplas e poderosas as Vossas 
maravilhas! 
Vós, o Todo-Poderoso e maravilhoso Deus, 
que fizestes brilhar Vossa Face em mim e me 
favorecestes, 
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adornando toda minha alma de Vós; 
que Vosso Nome seja louvado e adorado; 

 
 

Ó terrível mistério! 
Mistério da Salvação! 
Flecha flamejante de meu coração! 

Contemplar o Divino 
é desejar e ter, mais que nunca, sede da Divindade. 
Como o orvalho do Céu, 
fazendo brilhar suas pequeninas gotas, como diamantes 
esparsos 
nossa alma resplandece 

em Vossa Luminosa Luz. Luminosa Luz, 
invisível ao olho, intangível e incompreensível, 
no entanto, muito verdadeira em Sua essência, 
que une as criaturas a Vós, para partilhar Vossa própria 
Divindade 
e fazer delas deuses por participação, 
eu Vos dou glória e louvor. 

Desde que Vos fizestes carne, 
as portas da divinização foram-nos abertas. 

Eu vivo na alegria, apesar de minha ferida; 
sim, ao revelardes Vossa Santa Face e ao olhar para Vós, 
Vossa Beleza transformou-se em minha ferida e meu 
dilema. 

O poder de Vossos Mistérios é incomparável 
e as palavras tornam-se mortas ao tentar-se descrevê-Los. 
Palavras e reflexões tornam-se cinzas 
que são dispersas pela mais leve brisa... 
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O que é ter saboreado a Vida? 
Uma vida em Deus e passada com Deus, 
é ter saboreado Vida. 

Que divinas joias, meu Senhor, 
derramais em Vossa esposa, 
alegrando-Vos ao dá-las; 
e como estais ansioso 
em tornar conhecida a todos Vossa nova conquista! 

Vós me dissestes, uma vez, meu Deus 
“não temais os que matam o corpo mas não podem matar a 
alma; 
temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na 
geena;” 
Sim, por que ter medo, 
uma vez que nos tornamos Vossa propriedade e Vossa 
possessão? 
Se neste divino matrimônio espiritual 
Vós possuis a alma e a alma Vos possui, meu Senhor. 
Quem jamais ousaria aproximar-se para romper essa 
união? 
Nem todo o inferno junto! 

Minha alegria, agora, consiste em estar perto de Deus, 
e não olho ninguém mais no céu, 
senão a Ele, em Quem eu vivo e que habita em mim... 

 

Senhor, Vós que sois Amor, 
jamais deixastes de me surpreender 
pela escolha que fizestes 
de confiar tal grandiosidade e tão nobres Odes 
a alguém que, frequentemente, confunde sua mão esquerda 
com sua direita! 
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Como podeis confiar esses Temas a mim? 
Mas como posso negar que é através de Vosso exuberante 
Amor 
que me ensinais e me dais conhecimento 
de todos os Temas incompreensíveis a mim! 

Enxertastes-me em Vós 
para tomardes forma num ser incongruente143 
com a certeza de aperfeiçoar tal ser; 
o cadáver tomará vida; 
então, esse ser não poderá evitar, a não ser desprezar todas 
as riquezas mundanas, 
pois ela144 0 terá descoberto o inefável Reino 
e Aquele que é revestido de Glória. 

Ela descobriu o Milagre dos milagres 
por isso, deixai que Vossas Palavras caiam em mim como 
orvalho; 
enlaçada Convosco, eu desabrocho como uma flor, 
e tudo o que em mim era árido 
transformou-se em um jardim; 

 

Vosso Tudo é o vigor de minha paixão; 
não há outro caminho apropriado para descrever porquê. 

Vós sois o Deus invisível, 
no entanto, posso ainda apoderar-me de Vós e possuir-Vos 
sem me arriscar a pegar fogo, 
uma vez que sois também o Fogo Divino. 

Agora que me apoderei de Vós e Vos mantenho firmemente, 
com certeza não Vos deixarei partir! 
Não Vos deixarei separar de mim 

 

143 Eu. (Vassula). 
144 A alma. 
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nem Vos deixarei me abandonar para ser deixada sozinha 
nesta vida, 
oh! não! nunca... 

Embora saiba que podeis retirar e diminuir Vossa Luz, 
ainda conversarei Convosco; 

Eu conversarei Convosco 
à luz das estrelas e da lua; 
mas uma vez que uma noite é apenas breve, 
e que o amanhecer tem de vir de qualquer maneira, 
eu, uma vez mais, conversarei 
sob os raios e o brilho do Sol! 

Em Vós, colho minha mirra, 
de Vós, sou alimentada, 
com mel e leite como bebida; 

 
 
 
 

ODES À SANTÍSSIMA TRINDADE – O ESPÍRITO 
SANTO 
 

Eu vi alguém como o Filho do homem; 
uma figura formidável, tão perfeita em graça, 
que só Deus pode possuir esta graça. 

Seu movimento perfeitamente belo, 
enquanto descia alguns degraus de um Palácio, deixou-me 
admirada; 
Eu sabia que só poderia ser um Palácio 
por causa de sua beleza e de sua aparência deslumbrante. 

Este glorioso e divino Ser estava revestido com o que 
parecia ser 
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uma pesada túnica que descia até Seus Pés; 
como certa vez eu vi o Pai, 
a túnica deste divino Ser, 
que Eu sabia ser o Espírito Santo, 
era muito semelhante à do Pai, 
porque brilhava como se estivesse coberta de pedras 
preciosas. 
Embora a túnica do Pai fosse de uma cor não identificável, 
era como se fosse de diamantes sob a luz de um projetor. 
Parte de Sua túnica muito longa 
caía parcialmente do lado esquerdo, 
pois o Pé esquerdo já estava no degrau inferior. 

Descrever Deus é impossível, 
sempre se ficará sem palavras... 
Explorar Deus é loucura em si! 
Exprimir a Fonte última de Tudo, seria delírio! 
Como pode alguém elaborar um conceito do que é dado 
numa visão de tão inexprimível esplendor? 
Sem a graça e uma plena revelação dada pelo Próprio 
Deus, 
o que é invisível ao olho, permanecerá sempre invisível e 
bem escondido. 

Mas hoje, em nossos dias, 
agrada a Deus dar-Nos toda a garantia 
como Ele deu a Seus discípulos e a Seus apóstolos, 
da poderosa presença do Espírito Santo. 

O Espírito Santo da Graça que nos mostrará 
o caminho das virtudes, que leva as almas 
a uma união Mística com o Esposo. 

 

Meu Senhor, sempre tão gracioso, 
único em Vossa beleza, multiforme e sutil, 
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sempre tão ativo naqueles que Vos possuem ou que 
recorrem a Vós; 

incisivo e imaculado, mais resplendente que o sol, 
ofuscando todas as constelações juntas, 

incomparável a qualquer outra luz, 
Vós exalais Vossa fragrância ao redor do universo inteiro; 

em Vosso ardor e Amor, 
maravilhas e sinais são um dos Vossos muitos dons 
preciosos, 
dados para fortalecer Vossos templos, embelezando Vossas 
esposas, 
para que esta geração, mais querida a Vós do que tudo que 
existe, 
possa nela receber o Reino 
que é o Próprio Cristo; 

qualquer um que Vos contemple, ó Santo Esposo, 
definitivamente, ficará encantado e possuído 
pela Vossa incomparável beleza e graça; 

conhecer e ter encontrado intimamente 
o Autor da Beleza, o Autor de Tudo, 
é já estar Nele; 

peço-Vos, pelo Grande Amor que nos tendes, 
que Vos aproximeis de todos aqueles que ainda não Vos 
conheceram, 
a fim de que não permaneçam estranhos à Vossa 
Divindade; 
dignai-Vos tomar forma em cada um de nós 
para que, estando sob Vossa Luz, 
possamos ser englobados e sermos um em Vossa Luz... 

 
"como é justo amá-Lo! Sua aparência é inigualável, 
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Sua conversa é a própria doçura; Seus Lábios úmidos de 
graça; na majestade e no esplendor, Ele pronuncia Sua 
Palavra, comovendo meu coração com Seu nobre tema; 
de todos os divinos seres,145 Ele é o mais desejável, o mais 
belo; e agora, como um rio que jorra para irrigar a terra 
depois de ter sido detido por um muro,146 desejo que Ele 
flua em mim e irrigue minha sede; eu ainda me considero 
espiritualmente morta e, nesta morte, arrastei para o 
túmulo, junto comigo, todas as virtudes que possam ter 
estado inutilmente em mim, uma vez que Vossa Luz não 
estava em mim; ó Lâmpada de nossa alma, vinde! trazei-
me de volta à Vida e eu Vos louvarei noite e dia!" 

 
 

Que meu Bem-Amado venha ao Seu jardim, 
que Ele saboreie seus mais raros frutos,147  
pois eles são puramente angélicos; 
que Ele venha agora e colha 
Sua mirra e Seu bálsamo, é tudo Dele; 
eu agora sou Seu jardim fechado apenas 
para Sua Majestade..." 

 

Ó Espírito Santo, 
Tesouro dos Santos, dos Apóstolos e dos Mártires, 
o momento em que Vossa criação for exaltada com Divino 
Amor, 
eles Vos clamarão: “Kyrie eleisson, Kyrie eleisson,” 
e Vós, de Vossa parte, lhes direis: 
“porque vós Me abraçastes, 
Meu raio de Luz agora brilha no âmago de vosso coração.” 

Agora, eu posso claramente dizer: 
“Não preciso mais ter medo do coveiro, 
não preciso chamar ao túmulo em que jazia: ‘meu esposo’ 

 

145 Forças angélicas. 
146 Uma represa. 
147 As virtudes angélicas. 
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e ao verme: ‘meu irmão, minha irmã;’ 
hoje, eu louvo meu Senhor 
e chamo a Vida: ‘meu Esposo; meu Irmão, minha Irmã;’ 
e agora que encontrei Aquele que meu coração ama, 
eu O segurarei firmemente e nunca O deixarei partir; 
agora que me apoderei de meu Amor, agora que Ele me 
possui, 
eu tirarei o véu de Sua Santa Face; 

Ó terrível mistério 
Vossa Majestade ungiu-me com o óleo da alegria 
silenciando meus rivais; 

Ó como sois belo, 
entre todos os Anjos, Vós sois o mais belo! 

Vós sois Tudo... 
o desejo por Vós é lancinante, 
o amor e a sede de Vós são pungentes 
e jamais satisfeitos;148  

Vós me feristes no Aposento Nupcial, 
no momento em que me pedistes para levantar Vosso véu... 
Mas, então, o que me importa agora, Senhor, 
Eu Vos possuo, o Deus Todo-Poderoso, 
e eu Vos tenho bem enraizado no centro de meu coração... 

 
 

fui Eu que te pedi, uma vez, para Me dares tua mão 
direita, e assim fizeste; de um modo inefável, Eu fiz uso 
dela e ainda o farei para escrever Nosso Tema de Amor; 
abre tua mão;149 Eu jamais te abandonarei... jamais... 
abençoada sejas; Ecclesia reviverá; 

 

148 Eclo. 24, 21. 
149 Como uma vez, antes, Jesus inclinou Sua bela Cabeça e beijou o interior de minha mão direita; 
então, com um suspiro, apertou-a contra Sua Face, depois, voltou delicadamente a colocá-la em seu 
lugar. 
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O INCRÍVEL MISTÉRIO 

 
 
31 de maio de 2003 
 

 

Bendito seja Deus porque recebi ajuda e minha carne 
floresceu novamente em Sua Divina Presença; 
dou graças a nosso Senhor com todo o meu coração; 
Bendirei para sempre o meu Deus; 
O louvor estará constantemente em meus lábios 
por permitir-me caminhar em Suas Cortes Reais... 

aquela que recebeu a bênção de contemplar-Vos, 
não tem outra atração ou desejo 
que estar em Vós e amar-Vos; 
estar à beira da Fonte 
não me satisfaz mais, 
mas só quando me atraíres ao interior da Fonte, 
submergindo-me em Vosso Manancial, 
me sentirei saciada... 

 
 
 
 
 
 

ah! Que é o homem para que dediqueis um pensamento a ele? 
no entanto nos fizestes pouco menos do que um deus; 

que todos os homens cantem Vossos louvores e exultem 
por Vossa ajuda Salvadora... 
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- 274 - 

2004 
 
 
 
12 de abril de 2004 
 
 

Senhor, eu Vos convido e Vós me respondeis, 
Falais comigo e tudo ao meu redor floresce 
instantaneamente, 
Quando estou em apuros Vós vos curvais para me ouvir, 
Quando chamo, sois rápido a me responder... 
Bendito seja o Vosso Nome; 
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2005 
 
 
 

26 de abril de 2005 
 
 
Eu Sou; tudo o que quero é fidelidade e amor; 

guarda Minha Palavra em segurança; 
 
Eu Sou; ouve teu Mestre; sim, suporta tudo com 

amor; filha, chama-Me quando quiseres; algumas 
pessoas reconhecerão estas Obras, mas outras, não; está 
consciente o tempo todo de Minha Presença Poderosa; 
deixa tudo em Minhas Mãos e tem fé e confiança; 
nenhuma das Minhas Palavras é em vão; vem, Eu e tu 
juntos; permite-Me usar-te para Minha Glória, e lembra-
te quem Eu Sou; 

 
 
 

23 de setembro de 2005 
 
 
Vosso amor pelo homem é uma total loucura Vossa 

profunda benevolência para conosco, que estamos enlameados 
no pecado, é inexplicável; como pode alguém afirmar que 
entende plenamente Vossa bondade? 

 

Vossas palavras misericordiosas caíram sobre minha alma 
nua como o orvalho da manhã; 

"Vou levar-te ao arrependimento e a uma vida 
eterna em Mim, se tu também desejas assim..." 
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2006 
 
 
 

03 de janeiro de 2006 
 
 

a paz esteja contigo; olha para Mim; Minha amiga e 
Minha companheira, olha para teu Rei e firma teus 
passos... presta homenagem ao Meu Santo Nome, já que 
permiti que fiques presente no Meu Sagrado Coração e 
em Minhas Cortes; ungi tua cabeça com óleo para 
proclamares Minha Palavra e Minha Glória por tempos 
eternos; 

 
 
Ó Deus tão misericordioso e de terno coração! Eu 

Vos dou glória, Meu Senhor! toda Obra que fazeis é cheia 
de Glória e Majestade e Vossa Justiça não pode nunca 
mudar! feliz todo aquele que se abriga em Vós! porque 
fazeis maravilhas para aqueles que amais... 

 
 

05 de janeiro de 2006 
 
 

Eu já não tenho agora, depois de todos esses anos que se 
passaram, 
dúvida alguma de que Vossa Palavra, Oh Senhor, veio a 
mim; 

sim, Senhor, por meio de uma criatura fraca 
que, através de Vosso Poder e Autoridade, 
conseguiu transmitir Vossa palavra a outras pessoas ... 

Vós revelastes a mim, de uma forma tão inefável, 
Vossa Santidade e Vossa Vontade; 
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Vós me confiastes Vossa Palavra 
para lembrar as nações de seu dever para Convosco, 
e para transmitir a todos os seres 
que Vós os estais chamando a todos 
para se reconciliarem Convosco e com seus irmãos; 
Vós me tendes enviado a trazer nações de volta 
à obediência e ao amor, 

Vós me tendes enviado a Vossos pastores 
para trazer as igrejas ao arrependimento do pecado da 
divisão 
e a se reconciliarem umas com as outras e a se unirem; 
uma tarefa muito difícil, além da capacidade humana; 
pois esta Mensagem por si só 
assume a forma de uma série de ameaças; 

quem dentre eles aceitou humildemente Vossas 
reprovações? 
quem, dizei-me, Senhor, desses poderes dominantes 
cedeu e ouviu? 
pesai Vosso povo, Senhor... 
avaliai-o... quem está a Vosso lado até o presente? 
sou desprezada pelos meus150 
quando transmito Vossa Palavra sobre a Unidade; 

 
 

.. e Deus estará em torno de mim, em mim e em todo o meu 
ser, 
dentro e fora de mim; 

O céu é para ser luz e vivendo na Luz 
e sendo uma com a Luz... 

absorvida e dissolvida na Luz ... 
e existindo, sendo... 

 

150 a maioria do clero grego ortodoxo 
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tudo dentro da Luz, todos os assuntos mundanos, 
tudo do passado e do presente, 
e todos os pensamentos dentro de nós 
são esquecidos, apagados, inexistentes, 
e são, em vez disso, substituídos 
pela inefável doçura cativante de Deus 
e uma imensa alegria da alma, 
uma liberdade do espírito, uma sede 
de continuar saboreando continuamente estas 
consolações e favores que só Deus 
e somente Deus em Seu Divino abraço 
pode dar a uma alma; 

não é de admirar que aqueles que tiveram 
uma experiência fora do corpo e viram a Deus, 
olhando-O face a face, mesmo por uma fração de segundo, 
não quisessem voltar para a terra! 

agora, sei que Vos possuo como 
Vós me possuís e que todas essas delícias 
que vivencio em Vossa Presença 
são concedidas por Vós, Amante da humanidade! 
isto é viver uma vida além do ser, 
uma vida na eternidade, 
uma vida que ilumina 
o resto do mundo; 

tudo que te ensinei com abundância foi dado 
livremente; isto, por si só, é suficiente para ti... 

 
 
Eu, o Senhor te abençoo... ic 
 
 
 

06 de janeiro de 2006 
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Senhor Jesus Cristo, Vós sois 
a alegria da minha vida. 
 
 
 
carregar Minha Cruz é uma bênção; tu e os outros 

parecem não entender completamente que este é o 
símbolo de que Eu, Deus, estou repousando em Vós; vês 
que privilégio? a Divindade repousando em suas 
criaturas? permanece no ardente abraço de teu Criador 
e Noivo e deixa de lado todas as tuas preocupações, 
tentações, fracassos e doenças, penas e ansiedades e 
entra em êxtase e esquecimento, fica no silêncio e 
concentra-te em Mim, teu Deus e teu Tudo; Eu sou Tudo; 
em Meu abraço tua alma experimentará Meus mistérios 
ocultos; 

 
 
 

13 de fevereiro de 2006 
 
 

O Senhor é fiel porque Ele me dá força 
e me guarda do mal, 
Ele é a máxima Alegria de meu espírito, 
 

Senhor, Vós me erguestes com laços de Amor, 
tirastes minha culpa 
e me revelastes Vossa Santa face, 
transformastes minha falta de perspectiva 
em paixão por Vós; 

Feliz o homem cujas faltas foram perdoadas 
e cujos pecados foram apagados; 
eles obterão o dom do Amor! 
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Meu Coração foi tocado por tua alma tão 

empobrecida;  
 
apoia-te em Mim e confia em Mim; nunca te 

abandonarei; o Amor te ama; ic 
 
 

28 de fevereiro de 2006 
 
 
 

Yahweh, de forma principesca 
inclinou-Se totalmente até nós 
para nos alcançar; 
De modo Majestoso trouxe-nos Sua Palavra 
como amplos rios sobre a terra árida; 

Ele é nosso Juiz e nosso Legislador, 
os olhos que O reconhecem 
e O viram nesta Canção de Amor 
não mais estarão vendados; 
os ouvidos dos que ouviram Sua Palavra 
manter-se-ão alertas; 
e o coração leniente que O aceitou em contrição 
aprenderá a integridade para honrá-Lo; 

toda a glória seja Dele, para todo o sempre ... 

dois Mensageiros Principescos dos mais altos coros celestes 
vieram a mim, primeiro para me abordar, 
seus nomes, Daniel e Uriel; 

como embaixadores da paz vieram a mim, 
a totalmente indigna 
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para tornar esta terra suja e seca 151 
um campo de lírios e narcisos 
adequada para receber a Palavra de Deus ... 

 
 
 
 

24 de abril de 2006 
 
 

Oh, Senhor, como é glorioso Vosso Nome 
em todo o cosmos! 
o que são os humanos que não são nada 
além de pó e cinzas para Vós 
e, no entanto, estais atentos a eles? 

Quem somos nós e quem sou eu para que descêsseis 
de Vossa Glória e Esplendor para visitar-me? 

Vós nos fizestes pouco menores do que os Anjos, 
revestindo-nos de honra e glória... 

Fizestes-nos colaboradores de Vossas Obras 
dando-nos a possibilidade de governarmos Convosco! 

enchestes minha alma de lições divinas 
e meu coração irradia boas novas; 

Vós me guiastes... 

tornastes minha língua uma caneta audível 
de uma escritora pronta; 
glorifico Aquele 
que me criou e a todas as coisas... 

 

151 a minha alma 
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diz estas palavras para Mim: 

'o Senhor é grande, 
Ele deu generosamente aos pobres, 
Sua Justiça dura 
para todo o sempre; 
o Senhor preserva os pequeninos; 
Ele me humilhou e me salvou; 
então agora o que oferecerei ao Senhor 
por tudo que Ele me deu?' 

 
 

31 de maio de 2006 
 
 

foi pedido que oferecesses sacrifícios e o fizestes; 
hoje estou pedindo que evangelizes sobre o que foi 
roubado pelo inimigo e que é a caridade e o espírito de 
reconciliação entre Meus pastores; não posso descansar 
até ver Minha Igreja reconciliada e unida... 

 
 

13 de novembro de 2006 
 

 
ORAÇÃO DE CURA E LIBERTAÇÃO 
 
Jesus Cristo me ditou esta oração que é uma oração de 

arrependimento, cura e libertação. Ele disse que esta "oração de 
exorcismo" é necessária para nossos tempos tão maus. 

 

Senhor, Vós me suportastes todos estes anos, com 
meus pecados, e mesmo assim Vos compadecestes de 
mim. 
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Desencaminhei-me em todos os sentidos, mas 
agora não mais pecarei. Tenho-Vos ofendido e sido 
injusto. Não mais serei assim. Renuncio ao pecado, 
renuncio ao Demônio, renuncio à iniquidade que 
mancha minha alma. Libertai minha alma de tudo que é 
contrário a Vossa Santidade. 

Suplico-Vos, Senhor, que me liberteis de todo o mal. 
Vinde, Jesus, agora, vinde habitar em meu coração. 

Perdoai-me, Senhor, e permiti-me descansar em 
Vós, porque sois meu Escudo, meu Redentor e minha 
Luz, e em Vós confio. 

A partir de hoje, eu Vos bendirei, Senhor, a todo 
momento. 

Repudio o mal e todos os outros deuses e ídolos, 
porque sois excelso sobre todo o mundo, transcendendo 
em muito a todos os demais deuses. 

Com Vosso braço poderoso, livrai-me da doença, 
livrai-me de me tornar um prisioneiro, livrai-me das 
perturbações e subjugai meu inimigo, o Demônio. Vinde 
depressa em meu socorro, ó Salvador! 

Amém 
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2007 
 
 
 

08 de fevereiro de 2007 
 
 

"Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descer do céu, de 
junto de Deus, preparada como uma noiva ornada para seu 
esposo;"152  

sim! esta é a Minha Igreja, todos que vivem em Mim 
fazem parte da Minha Igreja; quem manifesta amor é 
Minha esposa; quem vive em santidade e uma verdadeira 
vida em Mim irá chamar-Me corretamente de seu 
Esposo, e a si mesmos de Minha Própria esposa porque 
Eu serei seu Deus e eles, Meus filhos e filhas; seremos 
uma família... não há maior amor do que Meu Amor por 
todos vós; não há como sondar Meu Amor em Meu 
Coração, geração; 

 
 

 

152 Ap 21,2 
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2008 
 

07 de janeiro de 2008 
 
 

MENSAGEM DE NOSSA SENHORA 

 
...que Deus é fiel à sua Palavra; que Ela ficaria feliz em me 

ouvir rezar o Rosário com mais constância... depois Ela 
disse: "Faz tuas orações em recolhimento..." 

Que estamos muito próximos aos acontecimentos preditos 
que a humanidade enfrentará e que estão às portas; 
acontecimentos que são causados pela maldade, egoísmo, falta 
de amor do mundo; acontecimentos que resultam da rejeição da 
Palavra de Deus por parte do mundo, da sua hostilidade, 
hipocrisia e maldade. A terra está em perigo e sofrerá com o fogo. 
A ira de Deus não pode deter-se por mais tempo e cairá sobre eles, 
porque o homem se recusa a romper com o pecado. Que a 
Misericórdia de Deus, em todos esses anos, foi para atrair o 
maior número possível a Ele, estendendo Seu Braço para salvá-
los, mas só alguns entenderam e ouviram. Que Seu tempo de 
Misericórdia não vai durar muito mais e está chegando o tempo 
em que todos serão postos à prova e a terra vomitará, de seu 
interior, rios de fogo, e as pessoas do mundo compreenderão sua 
insignificância e impotência por não terem tido Deus no coração. 
Deus é firme e fiel à Sua Palavra. Chegou a hora em que a casa 
de Deus será testada, e aqueles que rejeitaram a Sua Misericórdia 
experimentarão o Fogo de Deus. 

 
Nossa Senhora continuou falando sobre sacrifício. Ela me 

pediu que lembrasse a todos que Deus, nosso Criador, nos pede 
que nos confiemos mais a Ele e que não basta estar convertido, 
sem fazer sacrifícios e orações constantes; que, se alguém disser 
que foi convertido e encontrou Deus através de "A Verdadeira 
Vida em Deus", deve oferecer mais sacrifícios como um ato de 
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imolação. Que há vários modos de mostrar a Deus seu amor e 
generosidade; que ninguém pode dizer "somos pessoas de 
verdadeira vida em Deus" sem oferecer amor sacrificial; que 
aqueles que realmente amam a Deus são benditos e não devem 
temer nesses dias. Nossa Santa Mãe disse que os que perseveram 
nas dificuldades são benditos; que Ela está satisfeita com todos 
os sacerdotes (membros do clero) que divulgam e promovem 
essas Obras de Deus (como a Verdadeira Vida em Deus) e que 
estão abertos ao Espírito; que eles devem ficar confiantes porque 
receberam graças especiais do Espírito de Deus e que, através do 
Espírito, eles se fortaleceram no Senhor e para Seus Planos de 
salvação. Que Cristo lhes dá a Sua paz. 

Se alguém serve e se imola como uma oferenda, o 
julgamento que virá pelo fogo não será tão severo para ele, pois, 
em seu espírito, gozará o chamado de Deus que o trouxe à vida. 

 
 
15 de fevereiro de 2008 
 
 

lembra-te que Minha Presença está perpetuamente 
contigo; nada tens a temer... 

 
nunca duvides da Minha Presença; Eu estou sempre 

contigo, paz! ic; 

 
 
 
05 de outubro de 2008 
 
 

ORAÇÃO DE SÚPLICAS 

que orem a Mim todas as manhãs esta oração e 
supliquem-Me: 
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'Senhor Jesus Cristo, 
Enviai Vossa Luz para que venha a mim 
para me libertar de todos os pecados; 
mostrai-me Vosso Caminho, 
a direção que devo tomar; 
aqui estou como uma criança 
que precisa de abrigo nos braços de sua mãe; 
guiai meus passos para a Verdade; 
Vós sois a Verdade; 
concedei-me Vossas Bênçãos para que me recupere, 
curai-me com Vosso Amor e Ternura, 
ouvi meu suspiro, Ó Senhor e 
reabastecei minha alma conduzindo minha alma 
para as águas da Vida;' Amém 

- e Minha resposta será: 

'segue-Me porque Eu sou o Caminho, a Verdade e 
a Vida; segue-Me! 



 
 

 
- 288 - 

2009 
 
 
 
27 de agosto de 2009 
 
 
 

Sede abençoados por vosso nobre ato de amor, 
permanecei unidos e transformai-vos em perfeito ícone 
de unidade. E... como sabeis, Meu poder se manifesta 
melhor na fraqueza. Exultai, ficai contentes e mostrai 
um rosto sorridente por tudo o que Eu vos concedi! 
Brilhai nesta treva e continuai a vos alimentardes no 
Fogo de Meu Sagrado Coração. Permanecei apaixonados 
por Minha Cruz para que vossa chama não se apague. 
Sede a perfeita imagem de Meu Pai. Minha Misericórdia 
é grande sobre vós. Sede um sob Meu Nome. 

 
 
 

28 de novembro de 2009 
 
 
Senhor, aqui está a Vossa serva; lavai-me completamente 

de minhas faltas porque somente Vós podeis detectar as minhas 
fraquezas; 

 
 

Fala comigo, Vassula, deste modo: 

"Terno Pai, não lanceis Vossa ira sobre esta 
geração, 
para que ela não pereça completamente; 
Não lanceis aflição e angústia sobre Vosso rebanho, 
Visto que as águas secarão e a natureza definhará; 
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Tudo sucumbirá à Vossa ira, sem deixar vestígios; 

O calor de Vosso Sopro incendiará a terra, 
transformando-a numa desolação! 
Desde o horizonte um astro será visto; 
A noite será devastada 
e cinzas cairão como a neve no inverno, 
Cobrindo Vosso povo como sombras; 

Tende Misericórdia de Nós, Deus, 
e não nos julgueis severamente; 
Lembrai-Vos dos corações que se alegram em Vós e 
Vós neles! 
Lembrai-Vos de Vossos fiéis 
e não deixeis que Vossa Mão caia com força sobre 
nós, 
Mas, antes, em Vossa Misericórdia, erguei-nos 
e ponde Vossos preceitos em cada coração. 
Amém." 

 
 

14 de dezembro de 2009 
 
 

Eu sou Jesus Cristo e sou o Autor destas Mensagens 
e Eu sou conhecido por governar-vos com indulgência; 
Eu sou conhecido por fazer-vos florescer e, se estais 
dispostos, e precisar, eu vos regarei com as Minhas 
Lágrimas. Eu sou conhecido como o Bom Pastor que 
nunca abandona as Suas ovelhas; Eu vos conduzo a 
verdes pastagens, mas quando acordos são quebrados, 
as testemunhas que estou enviando desprezadas e 
rejeitadas, poderei Eu ficar calado? Quando Eu sei que 
vós estais vos dirigindo a uma destruição fatal, não irei 
reagir? No dia da ira do Pai aqueles que tinham 
esquecido de Mim, se lembrarão de Mim, e eles serão 
tratados em conformidade. 
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2010 
 
 

01 de março de 2010 
 
 

- a caridade é santa, é o símbolo de Minha Imagem 
e de tudo o que Eu represento; 

 
- a caridade é mais do que a riqueza; sim! 
- a caridade é mais esplendorosa do que o sol porque ela 
ofusca todas as outras virtudes, comparadas com a luz, 

 
- a caridade é um tesouro inexaurível para a humanidade 
porque ela se regozija mais em dar do que em receber; 

 
- a caridade não visa o próprio interesse, mas ela se dá a 
toda a humanidade; 

 
- a caridade é como o leme de um barco que vos 

conduz a vosso destino; sem ele, sereis guiados por 
qualquer corrente e vos perdereis; 

 
- a caridade vos conduzirá a vosso verdadeiro destino que 
sou Eu; ela vos permitirá também reconhecer-Me em 
vosso próximo e amá-lo; de que servirá não terdes amor 
pelo próximo e zelo pela Minha Igreja? vinde, então, e 
respirai em Mim e obtende Meus dons e estas virtudes; 

 
preciso, geração, de vosso completo desapego e, dia 

após dia, crescerei em vós, ao mesmo tempo em que 
diminuireis em vós mesmos, e em vossa vontade; assim 
vos arrancarei deste mundo corrupto para entrardes no 
Meu Coração; sede abençoados todos vós que estais 
dispostos agora a obedecer Meus preceitos; ic 

 
 
 



 
 

 
- 291 -  

17 de junho de 2010 
 
 

agrada-Me e repete esta oração Comigo: 

Pai dos Céus, 
ensinai-nos a anunciar a paz 
e proclamarmos a salvação às nações, 
a salvação do alto; 
 
não nos trateis com dureza 
por causa de nossa transgressão 
mas permiti-nos ver os nossos pecados com os 
Vossos Olhos, 
para que possamos pedir perdão com humildade; 
 
agitai nossos corações para serem um com o Vosso; 
Pai amantíssimo, 
 
Vosso amor por mim tem sido tão grande, 
sempre leal; 
dai-me a força para ficar firmemente enraizada 
em tudo o que Vós me confiastes; amém 

 
 
22 de junho de 2010 
 
 

A VERDEIRA VIDA EM DEUS É MINHA MENSAGEM 
 
 

A Verdadeira Vida em Deus é a Minha Mensagem; 
ela não se baseia em doutrinas humanas ou 
regulamentos humanos; baseia-se em Meu Amor, ela se 
baseia na Verdade, na verdadeira doutrina, cheia de 
virtudes para levar-vos à deificação, dando a esta 
geração um conhecimento completo da Minha Vontade; 
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Meus ensinamentos são preleções suaves dadas à 
humanidade como um Meu novo beijo batismal para 
ressuscitar os mortos para uma nova vida e mostrar-lhes 
que a verdade está no Espírito; 

 

Eu preciso de vasos puros para honrar e prontos a 
doar-se; ternos para com todos, aptos para ensinar os 
jovens a serem modestos, obedientes e alegres no 
Senhor; 

 

vem, tudo que preciso de ti é amor! ic 
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2011 
 

 

14 de abril de 2011 
 

Se o Senhor não reconstruir Ele Mesmo Sua Casa, os 
trabalhadores terão trabalhado em vão? 

Mas eu confio em Vossa Promessa e 
que todas as penas que sofremos 
rendam Glória a Vós... 

 

27 de abril de 2011 
 

dou-te a minha paz; 

lembra-te de Minhas Palavras: se alguém Me serve, 
Meu Pai do céu o honrará; 

 

05 de maio de 2011 
 

abri bem vossos corações e recebei-Me; estai 
unidos, ajudando uns aos outros, e tentai consolar Meu 
povo nestes tempos; o amor ao próximo deve ser vossa 
principal preocupação; 

lembrai-vos de proclamar Minha Mensagem por 
toda parte porque o cheiro da morte chegou ao céu e a 
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punição que aguarda esta geração será lançada sobre a 
terra por causa de sua incredulidade e sua apostasia; os 
mensageiros que vos estou enviando não são ouvidos e 
Meu Espírito é blasfemado; muitos estão 
imprudentemente ferindo Minha Igreja, apedrejando 
Meus profetas; muitos estão decaindo e agora são dados 
sinais visíveis na proporção e peso de sua apostasia e de 
seus pecados; 

 

16 de maio de 2011 
 

Senhor, enviai Vossa Luz e Vossa Verdade agora; temos 
que ser sempre oprimidos pelo inimigo? 

 

Abri Minha Boca para falar, para ungir, para 
redimir e para mostrar Minha Misericórdia, mas, em 
retribuição à Minha bondade, Sou humilhado, 
escarnecido e desprezado; todas as Minhas Cortes se 
reuniram no Céu e de Minhas Cortes se ouviu uma voz, a 
voz de uma multidão: 

"por quanto tempo nosso Senhor e Mestre 
suportará a blasfêmia? a terra, em sua impiedade, 
vangloria-se de seus erros, de suas abominações, e está 
embriagada em seu deboche como uma prostituta;" 

o tempo chegou, a Justiça não suportará por mais 
tempo ver esta geração sufocando Meu Espírito e 
vendendo Meu Sangue; Minha Justiça é provocada e 
desafiada; vestirei o Céu de negro e Me mostrarei como 
Juiz, e aqueles que insultaram Meu Nome dessecarão; 
Minha revelação foi ridicularizada e nunca ouvida; 
punirei o mundo e suas maldades; humilharei os 
orgulhosos e, quando clamarem por Meu Nome, não os 
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ouvirei; Meu Dia está mais próximo do que pensais; a 
devastação reduzirá esta terra à mesma desolação que 
fizeram da Minha Igreja! 

 

18 de maio de 2011 
 

 

mesmo quando teus anjos te alertaram para tua 
presunção, conclamando: 

"cuidado! não blasfemes contra teu Rei! não 
provoques Sua Justiça, porque hás de chorar e lamentar 
em grande aflição! os poderes celestes estão abalados e 
teus sofrimentos aumentarão... não atices a ira de Deus; 
cessa de fazer o mal; arrepende-te e não O ofendas mais;" 

 

Senhor, ampliastes a visão da minha alma, permitindo 
que eu Vos contemplasse em Vossa magnificência; 

Vindes e ides, apareceis por um bom tempo e depois 
desapareceis, sumindo por tempo maior ainda, e, no entanto, 
estais sempre comigo... 

 

08 de dezembro de 2011 
 

o Deus que estou contemplando exulta meu espírito, 
Seu brilho preenche todo o universo, 
Ele é o Alfa e o Ômega, 
e ainda indescritivelmente manso e humilde; 
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todos os cuidados terrenos desvanecem-se quando eu O 
contemplo; todas as ansiedades desaparecem, absorvidas em 
Sua Luz de paz e santidade; 

 

a alma que não tem medo de nada, é uma alma que 
entregou sua vontade a Deus; se uma alma reza pedindo 
a Deus para obter algo, mas não o recebe e está 
preocupada por não o ter recebido, essa alma ainda está 
longe da Vontade de Deus; 

 

27 de dezembro de 2011 
 

Senhor, livrai-nos do mal neste próximo ano,  
e que venha o Vosso Reino, e Vosso Reino nos inclua. 
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2012 
 

 

03 de fevereiro de 2012 
 
 

Bondosíssimo Senhor, levai-nos ao arrependimento, ou 
então nosso espírito morrerá.153  

 

Eu tenho em Mim tanto a Misericórdia quanto a Ira; 
olhai as antigas gerações e vede: elas Me exaltaram e Me 
honraram; foram exemplos de lealdade e nobreza que 
Me glorificaram; 

não lestes: "ai do coração indiferente, que não tem 
fé, pois assim não terá proteção; ai de vós que perdestes 
a vontade de perseverar: que fareis na visitação do 
Senhor?"154  

 
 

22 de maio de 2012 
 
 
 
"155 Eu sou a Porta da Esperança onde há desespero; 

da Alegria, onde há tristeza; da Consolação, onde há 
angústia; Eu sou a Porta da Vida onde há morte. 

 
vinde a Mim e falai com o coração e Eu ouvirei; 

 

153 Eu estava pensando na Grécia e em todos os sofrimentos, não só de nosso país, mas de todo o 
mundo atual. 
154 Eclo 2, 13-14. 
155 Mensagem para Chipre 
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convertei vossas vidas numa oração incessante e 
regozijai-Me; rezai, rezai, rezai e endireitai vossos 
caminhos; tornai-vos puros por meio do 
arrependimento e não desperdiceis mais vossos dias com 
coisas terrenas, que se desgastam; ao invés disto, dirigi 
vossos olhos para a Minha Riqueza, que dá vida; fazei 
tudo o que puderdes para viver santa e pacificamente 
com todos; sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é 
perfeito, e vossos pecados não mais vos dominarão a 
vida; vivei, pela graça, uma Verdadeira Vida em Mim, 
vosso Deus, e saciarei a vossa sede; Eu, Jesus Cristo, 
abençoo cada um de vós; ic" 
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2013 
 

 
11 de janeiro de 2013 

 
 
- não, tudo o que te quero dizer é: perscruta Meu 

Coração e abastece-te com as riquezas do Meu Coração; 
não te desgastes; as riquezas da Minha Bondade e 
Misericórdia estão lá, como vestes de púrpura, reais e 
soberanas, assim são os Meus tesouros; por isso, não 
duvides, o caminho que te preparei não tem defeitos; 

 
 

21 de fevereiro de 2013 
 
 
...todo amor cura, cura teus pecados; repete Comigo 

estas palavras: "Glória a Deus"; 
 
 

15 de maio de 2013 
 
 
Ó Minha Força, vinde rapidamente em meu auxílio, 

resgatai a minha alma e a minha vida da mão deles! 
 
Aqui estou eu pedindo conselho; sei que, estando Vós a meu 

lado, nada temerei e obterei a melhor de todas as ajudas. 
 
 

bendito aquele que Me acolhe, ele será 
transfigurado e sua alma conhecerá a alegria; 

caminha Comigo com cuidado; o Amor te ama e te 
abençoa; ic 
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18 de maio de 2013 
 

há males enormes, assassinato de crianças em 
cerimônias de iniciação, sempre feitas em nome da paz e 
do desenvolvimento; assassinatos, fraudes, corrupção, 
tumultos e perjúrio produziram uma imagem visível 
daquilo em que esta geração se converteu; 

a ira de Meu Pai já não poderá ser contida; a morte 
iminente da terra se aproxima e o que esta geração 
semeou ela irá colher; um fogo irá irromper tão violento 
como jamais visto pelo olho humano; e os elementos da 
terra se fundirão, consumindo a natureza, os seres 
humanos, os animais e todo o resto! 

 
...faz com que Minha Casa seja una! 
 
...sede um e vivei a Unidade que vos recomendei 

viver; ic 
 
 

17 de setembro de 2013 
 
 
...nota Minha presença diariamente, nunca hesites 

em vir a Mim e, principalmente, nunca duvides do Meu 
Amor por ti; 

 
 

23 de setembro de 2013 
 
 

LIVRO “O CÉU EXISTE, MAS O INFERNO TAMBÉM” 
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...promover Minha Mensagem deste modo também 
Me glorifica; 

...de todos os modos pelos quais apresentas a Minha 
Santidade e Minha generosidade, revelando-me como 
um terno Pai, como um Esposo amoroso, como vosso 
Salvador e Redentor, como vosso Amigo, mas também 
como vosso Juiz, tu Me glorificas; 

 
 
 

05 de novembro de 2013 
 
 

tudo o que preciso ouvir de ti é o que acabaste de Me 
dizer: 

"Eu Vos amo, Senhor... " 
ama-Me e glorifica-Me 

 
 

11 de dezembro de 2013 
 
 
a minha vontade é vossa, Senhor; 
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2014 
 
 
 

14 de fevereiro de 2014 
 
 
- Como posso retribuir-vos por tudo o que tendes feito para 

mim? 
 
 
- deixai a Vossa generosidade estender-se a toda a vida, eu 

poderia dizer muito mais e não diria tudo! 
 
 
 

17 de fevereiro de 2014 
 

purificarei esta geração somente pelo Fogo; eles Me 
negaram, negaram Minha existência, negaram Minha 
Lei; vai então, Minha filha, vai e testemunha a esta 
geração rebelde; 

Eu te abençoo na grandeza do amor que tenho por 
ti... ic Eu sou Jesus, sim... 

 
 

27 de abril de 2014 
 
 
 
dizei-Me: entendestes realmente o que significa 

"Verdadeira Vida"? e por que escolhi como título da 
Minha Obra "A Verdadeira Vida em Deus"? porque esta 
Mensagem que se tornará maior que o mar é um dom da 
Sabedoria e através de instruções da Sabedoria sereis 
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regenerados porque vossas almas estarão unidas à 
Verdadeira Vida, Àquele que vos traz de volta à vida em 
Mim, Eu, o Cristo; sim, o Espírito Santo, que é o doador 
da Vida, vos erguerá de vossa morte espiritual dando-vos 
uma verdadeira ressurreição em Mim, vosso Deus! Meu 
Nobre Tema será falado em vossas homilias, como um 
poema, adoçando as línguas dos que o irão proclamar; 
seus lábios umedecidos pela graça se tornarão uma 
bênção para as Minhas Ovelhas; 

 
 

29 de julho de 2014 
 
 

Quando o silêncio da morte se abateu sobre todos, 
obscurecendo esta terra, 
vinda dos Céus, do trono Real, 
precipitou-se Vossa Palavra onipotente, 
para suscitar, mais uma vez, um povo santo; 

grandes serão também aqueles 
que no passado haviam esquecido Vosso Nome; 
eles reconstruirão Vossa Casa que jazia em ruínas 
e erguerão Vosso Nome em estandartes como o Santo dos 
Santos; 

 
 

17 de novembro de 2014 
 
 

Meu coração está pronto, ó Deus; quero permanecer em 
Vós e que Vós permaneçais em mim; sim, que a Vossa Glória seja 
vista sobre a terra! Para trazer paz e resgatar todos os Vossos 
filhos; 

Ultimamente tenho-me queixado e lamentado por causa 
dos meus opressores; não vou mais fazer isso - pelo menos vou 
tentar! 
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Eu sei que Vós sois todo-poderoso e, por isso, vou deixar 
todos os problemas em Vossas Mãos... 

 

...deixa-Me ficar em teu jardim para sempre; 

E permiti que eu tenha meu abrigo em Vós; 

descansa em Mim, teu Deus; sou um abrigo para 
todos; todos podem vir a Mim para desabafar seus 
corações Comigo e Eu os consolarei e os protegerei! 

 

25 de novembro de 2014 
 

- Vim correndo para ouvir para que o Senhor me 
chamava... 

- obrigada, Senhor, porque me chamastes, não me 
deixastes, mas estais comigo; 

 

08 de dezembro de 2014 
 

Minha boca nunca deixará de Vos louvar e de ansiar por 

Vós; 

Eu sou o teu firme Refúgio, amada, alegra Meu 

Coração e ama-Me; ic 
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2015 
 

10 de abril de 2015 
 

Visitais a terra e a regais com Vossas Fontes que dão vida, 
abasteceis nossa geração com riquezas espirituais através de 
Vosso Espírito Santo; nunca Vos esquecestes de nós; 

nossos cálices transbordam de Vossa Justiça saciando 
nossa aridez, provedes nossas almas com maná celestial, 
derramais óleo ungido sobre as nossas cabeças indignas, e com 
abundância nos dais boas coisas; 

mas o que fizemos? reduzimos a desertos os vales uma vez 
férteis que nos destes, tornamos Vossa Fonte de Vida em terra 
seca, praticamos atos que ultrajaram o Vosso Santo Nome, 
continuamos a fazer coisas más; colocamos armadilhas em cada 
caminho virtuoso, continuamos a escolher o veneno amargo das 
serpentes ao invés do doce mel da Vossa Boca, e ainda assim 
Vosso Amor Fiel nunca deixou de ser derramado sobre nós! 
Senhor! Como podeis nos suportar? 

 

oh, como o Meu Coração anseia que Meu povo Me 
reconheça através destas palavras; ora por eles e pede ao 
Pai para enchê-los com o Espírito de Entendimento! Para 
que parem de perguntar: 'o que é isso? por que é assim?' 
porque criei todas as coisas para a sua própria função e 
tive Meu propósito para todas as coisas, portanto elevai 
vossos olhos e olhai para os Céus e glorificai-Me; ic 
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10 de agosto de 2015 
 

Eu sou o vosso Refúgio, o vosso Salvador, a vossa 
Fortaleza! quando alguém chamar por Mim, ficai 
tranquilos, Eu Estou com ele... ic o Amor vos ama... 

 
28 de novembro de 2015 
 
 

TRIGÉSIMO ANIVERSÁRIO DE A VERDADEIRA VIDA 
EM DEUS 
 

Eu estou às vossas portas, tão perto assim; em breve 
muitas nações serão cheias do Conhecimento da Minha 
Glória, Eu ficarei como um vigia na Minha Torre, como 
uma bandeira, e os de natureza altiva não Me verão, mas 
aqueles em cujos corações repousei haverão de Me ver; 
todos ficarão admirados e, como bestas aterrorizadas, os 
corações altivos se dispersarão; 

 
 
30 de novembro de 2015 
 
 

Senhor! Vós sois a delícia da nossa alma, 
a alegria do nosso espírito, 
a lâmpada do nosso corpo, 
Glória a Vós meu Deus, Pai de todos... 

 

15 de dezembro de 2015 
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Senhor, não tomeis conhecimento da minha fraqueza e da 
minha miséria, mas do amor por Vós que colocastes no meu 
coração; 

Ó Senhor, gentil e manso, 
Vós me levastes às Vossas Cortes Celestes 
a fim de me convidar para o Vosso Rico Banquete, 
alimentando-me com Maná Celeste, 
Vós coroastes a minha alma tão pobre 
com o Vosso inefável Amor; 
Vós olhastes pela janela do meu coração 
para florescê-lo com o Vosso Olhar, 
restaurando cada pedacinho dele; 
Vossas Palavras encantaram o meu coração, 
e fizeram a minha alma gritar: 

'Em Sua Compaixão, o Senhor me fez renascer, para 
destilar da minha boca mirra pura para honrá-Lo, louvá-Lo e 
cantar para Ele...' 

 

No entanto, eu sou tão insignificante e é incompreensível 
que Vós, não só; olhastes para mim, mas também Vos revelastes 
a mim! até hoje eu não consigo sondar ou compreender isso! 
Como pode ser que este Deus, tão Glorioso, Imortal em Seu 
Esplendor, tenha olhado para mim, Se revelado a mim, falado 
comigo, entrelaçando-Se comigo no Seu Abraço; isto é na 
verdade pura loucura! 

mesmo sendo indigna, Vós me amastes de uma maneira tão inefável, 
para mostrar a grandeza do Vosso Amor que tem por toda a 
humanidade, um Amor incondicional; um Amor que enche a nossa 
alma de alegria, um Amor paternal que nos leva a sacrificar tudo por 
causa da salvação... 
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que a paixão de Vos glorificar, meu Senhor, permaneça em minhas 
veias, que a sede insaciável que destes à minha alma para fazer o Vosso 
Santo Nome conhecido, aumente em mim; 

portanto, sê Meu apóstolo do Amor e da Unidade; 
permanece em Mim e Eu permanecerei em ti; fica em paz, dá-Me 
sempre o teu tempo! Ic
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2016 
 

03 de fevereiro de 2016 
 

Senhor dos Céus, Penhor de nosso bem-estar, Vós que 
descestes do alto até os nossos aposentos para nos lembrardes 
dos Vossos decretos e dos Vossos regulamentos para melhor 
observarmos a Vossa Palavra e segui-La, ensinai-nos a devotar 
o nosso ser a Vós, obedecendo as Vossas Leis; pois à medida que 
a Vossa Palavra Se desdobra, irradia Luz em nossa alma, 
iluminando-a para entendermos completamente a Vossa 
Palavra; 

 
todo o meu ser anseia por Vós, Vós levastes a minha alma 

a desejar estar sempre Convosco; as pessoas que não Vos 
conhecem não Vos amam, não Vos desejam, não se arrependem, 
como podemos convertê-las? 

 
todo ato de amor bom e generoso conta aos Meus 

Olhos; no Meu Dia avaliarei cada alma, revelando todas 
as suas ações e o que contêm em seu coração; 

 
 
09 de fevereiro de 2016 
 
 

Senhor, trazei a paz ao mundo, trazei a unidade a Vossa 
Casa e a reconciliação; 

 
reza e ama-Me; Eu, Jesus, sou tudo o que precisas; 

ic 
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12 de fevereiro de 2016 
 

Meu Deus, Pai, Rei dos reis, 
até o Vosso encontro eu estava deitada semimorta, 
até Vós aparecerdes para mim... 
e perante O Divino 
me levantei com admiração, não compreendendo! 
me levantei perante o Criador, 
assim como uma criança vestida com roupas sujas 
parada em frente ao país das maravilhas; 

confusa, Vós sorristes para mim, 
sorristes embora eu estivesse 
ainda em escuridão infernal; 

eu estava confusa e perplexa, especialmente 
ao ouvir-Vos dizer: 
"abençoados são os puros de coração 
pois deles é o Reino dos Céus;" 

quando, de repente, abristes os Vossos Lábios para falar de 
novo, 
uma corrente de Luz saiu brilhando da Vossa Boca, como 
um raio, 
iluminando a minha alma, enquanto o Vosso Sopro Imortal 
me envolvia, 
refrescando a minha memória - um milagre - pois quanto 
mais 
eu Vos contemplava, mais Vos reconhecia e lembrava de 
Vós; 

Quem colocou Sabedoria espontaneamente 
no interior da minha alma? 

fui Eu! 
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Senhor, meu Construtor e Criador, tende piedade de mim... 

 

13 de fevereiro de 2016 
 

é assim que deves orar: 

'Yahweh, meu Deus, que minha oração chegue a 
Vós, 
ouvi nosso grito por misericórdia e socorro, 
perdoai os que não têm fé em Vós, Meu Deus, 
e não confiam nem mesmo em Vosso poder para 
nos salvar; 

não extingais as luzes de nossos dias, 
para que a terra, com isso, não definhe num 
instante; 
mas, em Vossa Compaixão Paternal, 
tende piedade de nós e perdoai-nos; 

não permitais que o maligno derrame nosso sangue 
como água; 
perdoai nossa culpa, reprimi Vossa ira, 
lembrando-Vos de nossa fraqueza; 

detende Vossos anjos da calamidade, 
dando-nos mais uma chance para nos mostrarmos 
dignos de Vossa Bondade; 

ponho minha confiança em Vós; amém" 

 

30 de maio de 2016 
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Ó Deus, tão Bom e Amável, me chamastes? 

 

reza pela paz, reza pela restauração da Minha Casa, 
reza para que esta geração volte para Mim; fala para eles 
da Minha Vinha que recebeu água da Fonte da Vida, que 
produz plantações eternas, abençoadas por Mim, 
manejadas e trabalhadas por Mim; 

vem, descansa em Mim; todo o teu trabalho não 
será em vão; 

 

01 de julho de 2016 
 
 

Eu Vos amo, Yahweh, meu Salmo, Meu Salvador e minha 
Rocha; meu Abrigo e Salvação; 

 
 

03 de agosto de 2016 
 
 

aprendei a amar, 
amar é a vossa chave de entrada para o Céu; 
amando-Me leva-vos a rezar sem cessar; 
um retorno ao amor traz o Meu Reino à terra, 
prodígios do céu e paz a todos os seus habitantes; 
uma igualdade de amor conquista a Morte; 
o amor nunca morre, 
o amor leva-vos a conhecer-Me, a Mim, vosso Deus, 
e a reconhecer-Me como o Altíssimo; 
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04 de novembro de 2016 
 

VIVER A PARTIR DE HOJE COMO SE FOSSE O 
ÚLTIMO DA NA TERRA 

 o tempo está ficando curto; a partir de hoje, todos 
devem começar a viver como se fosse seu último dia na 
terra; 

Meu Senhor, Rei acima de todos, o Único na minha Vida, 
dai-nos toda a coragem para continuarmos a Vos 
glorificar, 
ponde em nós um espírito persuasivo, com palavras 
persuasivas em nossa boca 
quando estivermos diante dos que Vos rejeitam e 
que se negam a aceitar Vossas mensagens, 

tendes o Conhecimento para ler os corações; conheceis 
tudo, 
eu Vos ouvirei e transmitirei Vossas palavras, como sempre 
fiz; 

 
 
28 de novembro de 2016 
 
 

"alimentai-me com Vosso Pão, restaurai-me, 
Vosso Amor me inebria, me eleva, 
e me permite descansar em Vosso Coração 
e me agarrar firmemente a Vós; 

Vossa Presença, meu Senhor e Rei, 
é como uma Coluna de incenso, 
inestimável em sua fragrância; 
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Noivo de Vossa criação, 
por quanto tempo mantereis Vosso Rosto escondido 
atrás de Vosso Véu? 
não me deixeis esperando, 
pois meu grande desejo de erguer Vosso Véu é 
evidente 
para descobrir Vossa Divindade; 

conduzi-me sempre nos Vossos Passos, 
Ó Príncipe do Universo! 
que Vosso Cetro Real seja meu guia; 

ainda me falta o Conhecimento da Sabedoria, 
ensinai-me a aplicar o meu coração à Vossa Vontade 
e o meu ouvido à Vossa Sabedoria; 

agora, com Vosso sorriso, estais me oferecendo 
Vinho para beber 
de Vosso Cálice Místico, inebriando-me 
completamente; 
quão suave é Seu fluxo! 

Rei dos reis, revestido de Majestade, Senhor de todo 
o poder, 
deixai-me ficar para sempre no Salão de Vosso 
Banquete Real, 
abrigando-me debaixo de Vossas Asas;" 
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2017 
 
 
30 de maio de 2017 
 

 
Uma coisa eu Vos peço, uma única coisa eu quero de Vós, 

buscar Vossa Sagrada Face e contemplá-La! Viver Convosco e 
ter-Vos permanentemente em meu coração, gozando dia e noite 
de Vossa Doçura! por isso não escondais Vossa Face de mim! 

 
 

Eu, que te designei como um apóstolo deste Fim dos 
Tempos, te conduzirei onde Eu desejar, enquanto estiver 
te inundando com Minha fragrância, consolando-te 
enquanto caminhamos e avançamos juntos, suportando 
os mesmos sofrimentos que Eu suportei; o Amor está ao 
teu lado; ama-Me e lembra-te: ecclesia reviverá! ic 

 
 
26 de julho de 2017 
 
 

O Senhor é minha força, 
minha alegria, meu alento, meu sorriso, 
meu conquistador, minha salvação! 

Isto é Quem Vós sois 
e eu Vos exalto. 
Vós que sois o Rei 
do universo! 

 
18 de setembro de 2017 
 
 

Eu sou o teu Pastor e infalivelmente Meu Espírito 
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de Conselho te aconselhará; 
 
 
 

25 de setembro de 2017 
 
 
Eu Sou; a Minha Paz te dou... paz, paz a ti que 

estavas distante e quem Eu fiz aceitar as Minhas 
condições; 

 
 
 
29 de novembro de 2017 
 

então, tu que pudeste desfrutar da Minha Doçura, 
provar da Minha Bondade, permitindo-Me repousar em 
ti, sê forte e põe tua esperança em Mim todos os dias de 
tua vida, 

tua Morada é em Mim e em nenhum outro lugar... 

 
 
11 de dezembro de 2017 
 
 

...e aqueles que estavam em necessidade clamarão a 
Mim: 

"Eu esperei e esperei na minha provação, pela 
Misericórdia de Yahweh, pedindo-Lhe socorro, e agora, 
finalmente, Sua Misericórdia Se inclinou do Céu para 
mim, 
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meu Deus ouviu meu lamento; Ó Deus, Yahweh, 
nunca deixastes de realizar maravilhas; bendito seja 
Yahweh, que realiza prodígios sem cessar através da 
grandeza do Seu Amor que Ele tem por Nós..." 

e Eu aconselharia, então: 

"sê modesto, permanece modesto em teu proceder 
e gentil nas tuas atitudes, e pratica a virtude; 

sê investido de nobreza, nunca te esquecendo da tua 
Origem;156 abaixa teu olhar porque em tais corações Eu 
me alegro e posso permanecer!" 

 

156 Origem significa: vindo de Deus, que é a Fonte da Vida 
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2018 
 
 
16 de janeiro de 2018 
 
 

ora e fica perto de Mim, nunca abandones teu 
desejo e anseio de estar Comigo; seja em casa ou em 
viagem, estou sempre contigo pela Graça; proclama Meu 
Nome aonde quer que vás; quero que refutes os erros que 
estão sendo cometidos; no entanto, deixa que qualquer 
um que esteja disposto a ouvir, escute o que o Meu 
espírito está dizendo através de ti; 

 
 
28 de abril de 2018 
 

Bendito seja meu Senhor, que não deixou que eu me 
perdesse ou caísse, mas rompeu minha gaiola e me deixou voar 
para longe do Enganador; o nosso socorro está no Santo Nome 
de Yahweh, o mais Misericordioso, o mais Amoroso e Terno Pai, 

sim, Yahweh tende piedade desta geração e logo visitará 
Seu povo e o conduzirá a caminhos eternos... 

 

escuta e anota esta oração: 

"Yahweh, meu Senhor, 
clamo a vós para que me abrigues; 
venho a vós, suplicando-Vos, 
para entrardes na minha casa, 
minhas mãos erguidas como na oferenda da noite, 
revelo a vós todos os meus problemas, 
que minhas orações subam como incenso 



 
 

 
- 319 -  

até Vossas Cortes Celestiais, 
ouvi meu grito de socorro! 
amém" 

 

18 de junho de 2018 
 

Senhor, vós que me favorecestes 
de um modo tão majestoso, 
livrai-os de sua culpa, porque sois um Deus de piedade 
e nenhum outro pode ser comparado à Vossa Bondade 
e ao Vosso Perdão; 

vós sois o Senhor de todos, 
e ninguém Vos será capaz de resistir! 
sim, muitos colocaram a Vossa glória abaixo de sua glória, 
mas a Vossa Força prevalece sobre todos, 
hoje muitos andam pelo vale da Morte, 
entretanto, se lhes fosse dada a oportunidade de provar 
uma vez 
a Doçura em Vossas Cortes, 
eles sem dúvida glorificariam Vosso Nome! 

 
21 de agosto de 2018 
 
 

Senhor, nossos corações são tocados pela Vossa 
Misericórdia e 
Vossa Compaixão por terdes olhado 
lá do alto para a nossa miséria, 
 
vós não nos atingistes com Vosso Cetro, 
o Cetro de Vossa Realeza, um Cetro de justiça, 
mas nos poupastes, enviando-nos 
Vosso Tema de Amor e Amizade; 
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um Poema de Amor e Misericórdia; 
 
vós me confiastes este Poema, 
para cobrir de vergonha os sábios, tornando-me Vosso 
instrumento, 
para escrever Vosso Poema, 
as Odes de nossos Tempos; 
 
muitos se esqueceram de vós, meu Deus, 
e mesmo assim, Vosso Coração sempre esteve conosco, 
jamais desviando de Nós a Vossa Face, 
ao contrário, na Vossa Graça e ternura 
Vos inclinastes do alto, abrindo Vossos lábios, 
e, como orvalho, Vossas Palavras foram proferidas, 
ungindo Vossos filhos... 
 

Senhor, Vossa Graça nos uniu a vós; 
temos testemunhado tantas maravilhas 
através de Vossa mão, 

eu adoro quando me cercais em Vossos Braços, 
sinto-me segura e em casa nos Aposentos de Yahweh, 
e quando estou envolvida no Vosso abraço, 
ainda que eu passe pelos terrores da noite, 
eles não me afetam, 
pois minha alma repousa segura em Vossos Braços... 

 

Deus é o nosso Pai do Céu, 
Abba, ou Papai é a nossa Rocha, 
qualquer alma que vier a Ele com confiança, 
se sentirá segura e em Casa; 
sempre descansa apenas em Deus, 

que meus pensamentos e palavras 
encontrem benevolência na Vossa Presença, Senhor! 
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07 de setembro de 2018 
 
 

no Dia do Julgamento Eu julgarei todos nas Minhas 
Cortes e separarei o pecado da virtude, o mal do bem; 
então colocarei na balança o amor que tivestes ao 
próximo e a Mim; levarei em conta cada grau de pureza, 
cada palavra de amor, cada grito de arrependimento, 
valorizarei grandemente todas estas coisas; cada alma 
ficará de pé diante de Meu Trono, homens e mulheres de 
todos os povos, nações e línguas; todas as denominações 
de Anjos estarão presentes na Minha Corte de 
Julgamento; 

 
 
 
10 de dezembro de 2018 
 

 construí vossa vida no amor; sede constantes em vosso 
amor para que possais descansar para sempre no Paraíso; 

Eu sou a Chave do Paraíso; 

 
14 de dezembro de 2018 
 
 
 

ah, Senhor, vós me pedistes, anos atrás, para tirar os 
espinhos de Vosso Corpo, mas será que fui negligente? Vos 
decepcionei? por que ainda há tantos espinhos em Vosso Corpo? 
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ah, Vassula, não Me decepcionastes, tenho 
observado teus esforços para tirar do Meu Corpo esses 
espinhos; 

mas parece que, de algum modo, não consegui tirar todos 
eles, e vós pareceis sofrer... 

não, Vassula, conseguistes, sim, Me consolar, 
nenhum de teus esforços foi em vão; em nenhum 
momento tua mão parou de arrancar esses espinhos, 
alguns foram arrancados, outros permaneceram em 
Meu Corpo, já que estes estavam escondidos em cantos 
escuros transformando-se em árvores venenosas; estes 
estão acima da Força humana para que sejam 
desenraizados; 

então, o que podemos fazer? 

a única maneira de arrancá-los será pela Minha 
Própria mão; terei que queimar suas raízes, arrancar 
seus galhos e em seu lugar plantar vinhedos, e os 
vinhedos darão frutos! 

 
  
29 de dezembro de 2018 
 

Pai! As pessoas não querem mudar, nem mesmo falar sobre 
vós! 

sim, e, dentre os que chamei, muito poucos 
escutaram; 

é uma luta e, em vez de alguma melhora, eu vejo revoltas 
maiores e mais desagradáveis e crueldade e rebelião e surdez em 
nosso mundo... 
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não por muito tempo, Vassula, não por muito 
tempo... mantém tua fidelidade a Mim, sê como um 
espartano mas floresce como um lírio; sê gentil em 
aparência, porém determinada e igual a um arado 
preparando o solo no qual Minhas sementes serão 
lançadas; Eu, Yahweh, teu Pai, continuarei a falar 
através de ti; louva Meu Nome glorificando-O e não 
permitas que o inimigo te roube a Paz que te concedi, 
Minha filha!
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2019 
 
 
 
 
31 de janeiro de 2019 
 
 

Conduzi minha alma, ó Senhor, no caminho da Vida 
Eterna, 
Conduzi Vossa Igreja na Unidade, 
Permiti que Vossa Mensagem, com todas as suas riquezas, 
encontre lugar em toda a Vossa criação! 
Reavivai-nos, reavivai Vossa Igreja, 
Deixai-A florescer e exalar perfume... 

 
 

o Dia de Meu Retorno está mais próximo do que 
pensais, pois estou vindo para morar no meio de todos 
vós e em verdade despertarei Meu Povo157, erguendo o 
véu que os impede de Me reconhecerem como o Messias; 
reanimarei seu espírito decaído, transformando-o em 
uma chama de alegria, e suas consciências em um vívido 
livro aberto de Entendimento158 e eles Me celebrarão 
com Salmos, cultivando o Conhecimento em seu 
coração! 

 
 
10 de abril de 2019 
 
 

dias de provação estão à vossa frente; um 
fogo159 não aceso pelo homem vai devorar nações e 

 

157 Israel 
158 Sabedoria 
159 no dia 23 de maio de 2018, ouvi claramente uma voz dizendo em francês: "bientôt une 
explosion atmosphérique aura lieu..." - em português: "logo ocorrerá uma explosão atmosférica..." 
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consumir o que o homem construiu; a natureza se 
voltará contra vós e inundações arrastarão multidões; 
desaparecerá de vossos rostos a expressão de escárnio 
que tínheis quando ouvíeis Meu Santo Nome ser 
pronunciado; então tudo o que estava escondido nos 
cantos escuros será revelado; véus de melancolia estão 
reservados para vós, geração infiel; 

 
 
nestes últimos dias, estou usando os ventos como 

mensageiros, enviando-os ao deserto, como nômades, 
para edificarem Meu Corpo160, embelezá-Lo e uni-Lo; 

 
 
16 de maio de 2019 
 
 

Senhor! Como se pode levar o povo das Igrejas a escutar e 
executar Vosso desejo de unidade? 

tudo o que preciso é de amor, amor de cada ser 
humano, amor de todos os que aprenderam a amar-Me; 
o amor será derramado como uma gloriosa luz cintilante 
de pérolas, na parte mais escura da vossa era, 
penetrando nos corações do homem; então a terra 
inteira ficará em repouso e o mal retrocederá, dando 
lugar à Verdade; se todos vivessem pela Verdade e no 
Amor, cresceriam em Mim, na Minha munificência, 
tornando-se perfeitos em Mim; Meu Corpo, que é a 
Igreja, será curado; eis por que o amor será o remédio 
para todos; 

 
 
11 de novembro de 2019 
 

 

160 a Igreja 
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Meu Senhor, que Vossa Casa seja como uma oliveira, 
renovando-a todos os anos com frutos abundantes, 
mostrai-nos Vosso favor, Senhor, 
e reconstruí estas ruínas em que nos tornamos; 

mantende esses transgressores longe de nós, 
expulsai-os de Vossa Casa, para que não atinjam os Vossos 
Fiéis, 
para que não manchem Vossa Casa, 

falsos e corruptos eles são, mas Vós, 
Soberano desde o princípio, os humilhareis, 
porque eles se perderam e foram levados ao erro... 

 

inclui-Me em tudo que fizeres; nós? 

sim, Senhor, nós... 
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2020 
 
 
 
13 de março de 2020 
 
 

convoca as pessoas e diz a elas: sem 
arrependimento e sinceridade em vossa oração, esse mal 
durará mais do que pensais; voltai-vos para Mim, vosso 
Deus, e arrependei-vos; uma oração sincera e universal 
chegará a Mim, vosso Deus; o jejum expulsará demônios; 
qualquer sacrifício é aceitável para Mim; rejeitai vosso 
espírito letárgico, renunciai aos vossos maus caminhos e 
fazei as pazes Comigo, vosso Deus; deixai-Me ouvir: 
"Senhor, tende piedade de mim, pecador!" e mostrarei 
compaixão; e farei chover bênçãos sobre todos vós; 
vinde, não temais; estou ouvindo... ic 

 
 
 
12 de abril de 2020 
 
 

vinde! fixai vossas mentes na santidade, fixai vossos 
corações no Meu Sagrado Coração, para que Eu vos possa 
ressuscitar, pois sou vossa única Esperança; então 
ninguém vos dirá: "não saias para o campo, não te 
arrisques nas estradas", 161 pois o inimigo invisível está 
em todo lugar aonde fores; Eu Sou está convosco, 
geração indomável, pois Eu sou um Pai para todos vós; 
sois todos tão queridos por Mim e tão favorecidos; 

 
 
 
 

 

161 Jr 6, 25 
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12 de junho de 2020 
 
 

Um anjo falou e eu o escutei dizendo: "Coragem! 
Levanta-te! O Senhor está te chamando!" 

 
  
 

Senhor, revelai Vossa Luz na escuridão dos que vivem nas 
trevas, olhai do alto para um mundo miserável e, se me permitis 
dizer, um mundo agonizante ... 

  
 
09 de julho de 2020 
 
 

Meu Novo Cântico de Amor que vos dei é um 
Presente que foi reservado para os vossos tempos; é a 
Minha Canção Nupcial cantada por Mim, vosso Deus; 

 

os Meus beijos Divinos na vossa fronte vos 
marcarão como Meus, por isso não permitais que vossa 
fraqueza vos atinja, 

pois Eu sou o Deus dos humildes; 

 
 
19 de outubro de 2020 
 
 

reza mais porque existe tanto mal no mundo, tão 
poucos estão no caminho certo e tantos estão no caminho 
errado da perdição; eles caem no inferno como neve que 
cai na terra; reza por todos aqueles que precisam de 
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cura, que precisam de orações; trabalharemos juntos, 
filha, nunca largues Minha Mão, que segura a tua; fica 
em paz Comigo, teu Noivo; 

continuarei Meu Cântico de Amor para consolar e 
elevar o teu espírito; Eu sou Amor: ic 

 
 
03 de novembro de 2020 
 

Senhor, eu me confio a Vós, atraí-nos para uma 
contemplação pacífica e calma; atraí-nos para a quietude de 
Vosso Coração onde nosso espírito poderá ser elevado para sentir 
Vossa Santa Presença e ouvir Vossos sussurros amorosos, 
ensinando-nos a rezar a Oração da União; 

atraí-nos para mais perto de Vós a uma oração 
contemplativa, que não contém palavras, mas que eleva nossa 
alma às alturas de Vossa glória, acima das contingências deste 
mundo, permitindo-nos penetrar nas Vossas profundezas, meu 
Deus; 

minha alegria está em Vós, Vossa fidelidade se estende de 
geração em geração, guardai-me enclausurada em Vosso 
Coração; Vós Mesmo me escolhestes antes que eu nascesse para 
ser Vossa mensageira, deixai que Vosso Espírito me guie 
prudentemente em todas as minhas incumbências e me proteja 
sob Suas Asas, então, tudo que eu fizer será aceitável aos Vossos 
Olhos; 

 
 
 
02 de dezembro de 2020 

feliz o homem que põe sua confiança em Mim! 
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Senhor! que todos os que vivem desejem uma coisa: 
procurar viver em Vossa Casa e desfrutar de Vossa Doçura, ó 
Deus, e entrar em Vossas Cortes Reais de Instrução e tornar-se 
um verdadeiro discípulo de Vosso Amor; 

 

guardai-Me sob Vossas asas, Senhor! por que o homem 
sofre na terra, até mesmo os inocentes? 

se o homem sofre na terra, é porque falta amor no 
mundo... falta amor... o amor é a chave para o Meu 
Reino, se tivessem seguido os Meus Mandamentos e 
Minha Palavra e seus ensinamentos, não teriam sofrido;  
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2021 
 
 

11 de janeiro de 2021 
 

Yahweh, Pai de todos, revelai Vossa Santa Face a este 
mundo agonizante e descei sobre nosso miserável espírito. 

Eu Sou; a paz esteja contigo; sim, anseia por Mim 
todos os dias de tua vida! Eu, Yahweh, estou ao teu lado 
e Me alegro quando Me chamas!  

 

vou rezar para que toda a humanidade entre em Vossos 
Portais e em Vossas Cortes Reais para que louvem o Vosso Santo 
Nome por toda a eternidade, pois Yahweh é a Própria Bondade, 
Seu Amor é infinito! 

vem! confia em Mim, concederei copiosas Bênçãos 
a todos que Me busquem, e derramarei Meu Nome sobre 
eles como óleo para reavivar sua alma; bem-aventurados 
são aqueles que, por sua livre vontade, Me abraçarem 
porque serão transfigurados em Luz; vem, filha, sê 
abençoada; o Amor te ama; 
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OUTRAS MENSAGENS 
 
 
1999 
 

ORAÇÃO PELA PROTEÇÃO PARA AQUELES QUE 
TRABALHAM NA DIFUSÃO DE “A VERDADEIRA VIDA 

EM DEUS” 
 
 

“Yahweh é nosso Pai Celeste, em vossa Misericórdia e Poder, 
protegei Vassula e todos os que trabalham,  
em obediência à Vossa Vontade, 
na divulgação das mensagens de “A Verdadeira Vida em 
Deus.” Livrai-nos, ó Senhor, 
de todo ataque espiritual, mental ou físico do Maligno,  
e infundi em nós vosso Santo Espírito, 
a fim de que estas preciosas mensagens sejam difundidas  
por toda parte e se enraízem nos corações de vossos filhos. 
Isto vos suplicamos unidos ao vosso Filho e ao Espírito 
Santo, e por intercessão de Maria, nossa Mãe bendita. 
Amém. 
 
 
Pai do Céu, 
em nome do Teu Filho Jesus Cristo,   
combatemos todos os espíritos malignos que atacam  
Vassula e os leitores da Verdadeira Vida em Deus. 
Em Teu nome, rogamos contra todas as maldições,  
todo ódio, todas as más intenções. 
Em Teu nome, rechaçamos todos os maus espíritos 
e rogamos que o Precioso Sangue de Jesus Cristo cubra  
e proteja Vassula e todos os que trabalham com ela.  
Rogamos a Maria, Mãe da Igreja e Rainha dos Anjos, 
que guarde e proteja Vassula em sua missão  
durante suas viagens. 
Amém. 
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12 de abril de 2004 
 
 

Senhor, eu Vos convido e Vós me respondeis, 
Falais comigo e tudo ao meu redor floresce 
instantaneamente, 
Quando estou em apuros Vós vos curvais para me ouvir, 
Quando chamo, sois rápido a me responder... 
Bendito seja o Vosso Nome; 

 
 
15 de outubro de 2012 
 
 

Palestra de Vassula no Retiro Internacional, em Rodes 
 

ORAÇÃO DE CURA 
 

Senhor, contemplai-me com olhos de misericórdia,  
que Vosso Espírito de cura repouse sobre mim. 
Foi por Vosso poder que fui criada, pois criastes-me do 
nada. 
Enchei-me do poder curativo do Vosso Espírito. 
Que Vossos poderes vivificantes fluam em cada célula  
do meu corpo e nas profundezas da minha alma. 
 
Restaurai o que está em pedaços. 
Expulsai tudo o que não deveria estar dentro de mim. 
Reconstruí o que está despedaçado;  
restaurai minha força para o serviço em Vosso Reino. 
Tocai minha mente com Vossa Sabedoria 
para que minha boca proclame sempre o Vosso louvor.  
Ensinai-me a conduzir outros a Vós, na minha pobreza  
e ajudai-me a conduzir outros a Vós com meu exemplo. 
 
Amorosíssimo Coração de Jesus,  
Trazei saúde para meu corpo e meu espírito, 
para que eu possa servir-Vos com todas as minhas forças. 
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Amém. 
 

 

O SANTO ROSÁRIO 
 
 

 
Segurando o Crucifixo, começar com: 
 

Oferecimento do Terço: 
 
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Terço que vamos 

rezar, contemplando os mistérios de nossa Redenção. Concedei-
nos, pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos 
dirigimos, as graças necessárias para bem rezá-lo para ganhar as 
indulgências desta santa devoção. Oferecemos-Vos pelas 
intenções dos Dois Sagrados Corações de Jesus e Maria, pelo Santo 
Padre e por toda a Igreja, pela santificação do clero e das famílias, 
pelas almas no purgatório, pelas vocações sacerdotais, religiosas, 
missionárias e leigas, pela Unidade da Igreja, pela conversão dos 
pecadores, e pela Paz no mundo. 

 
O Credo dos Apóstolos 
 
 
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, 

e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi 
concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, 
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na 
Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

  

O Pai-nosso 
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Pai-nosso, que estais no céu,  
santificado seja o Vosso Nome,  
venha a nós o Vosso Reino,  
seja feita a Vossa Vontade, 
assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,  
perdoai nossas ofensas,  
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair em tentação,  
mas livrai-nos do mal. Amém. 
 
Nas três contas seguintes: (para aumentar a fé, esperança 

e caridade): 
 

Ave-Maria 
 
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,  
bendita sois vós entre as mulheres  
e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus.  
Santa Maria, Mãe de Deus,  
rogai por nós pecadores,  
agora e na hora de nossa morte. Amém. 
 
 
Na conta isolada: 
 

Glória 

Glória ao Pai,  
e ao Filho  
e ao Espírito Santo.  
Assim como era no princípio,  
agora e sempre, 
por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
 
 

Oração a São Miguel 
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São Miguel Arcanjo,  
defendei-nos neste combate.  
Sede o nosso auxílio  
contra as maldades e ciladas do demônio.  
Instante e humildemente Vos pedimos  
que Deus sobre ele impere,  
e Vós, Príncipe da Milícia Celeste,  
com esse poder Divino,  
precipitai no inferno a satanás  
e aos outros espíritos malignos  
que vagueiam pelo mundo  
para a perdição das almas. Amém. 
 

  
 
 

Mistérios Gozosos 
 
 

1. A Anunciação 

Meditação das Escrituras: O Anjo Gabriel aparece a Maria, 
anunciando que ela conceberá pelo Poder do Espírito Santo e dará 
à luz o Messias, Jesus Cristo (Lc 1, 26-38) 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: "... o Espírito Comigo e o Pai, dizemos: 
'Maria cheia de graça, Nós estamos contigo; Nós não Te 
esconderemos nenhum dos segredos, Nosso Sopro será 
Teu sopro, pura emanação de Nossa Glória, Maria, Nossa 
imagem de Nossa bondade, Nós Te damos Nossa Paz em 
Teu Coração; neste perfeito Coração Eu, o Filho, 
triunfarei; Nosso Coração será o Teu Coração, uma 
fornalha ardente de divino amor; Nossa Alma¹ será Tua 
Alma, (...) Nosso Espírito será Teu Espírito; sim, pois 
quem está unido a Nós é um só espírito Conosco; ♡ (...) 
esta é Aquela a Quem nós tão grandemente 
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favorecemos,'..." (AVVD-20 de março de 1996) 
____________ 
1 Alma deve ser compreendida como vida, assim como em 

Lucas 9, 24. 
 
 
Na conta isolada: Pai-Nosso... 
Nas dez contas seguintes: Ave-Maria... 
Recitar uma vez cada oração:  
 
- Glória ... 
 
- Ó, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. 

Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas 
que mais precisarem da Vossa Misericórdia. Amém. 

 
- Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 
 

2. A Visitação 

Meditação das Escrituras: Maria visita sua prima Isabel 
(Mãe de João Batista) que concebeu em idade avançada. Maria fica 
com ela três meses. (Lc 1, 39-56) 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “... teu ser inteiro será elevado e teu 
coração exultará e ficará em êxtase, quando teus olhos 
forem desvendados para ver o Bendito Coração de todos 
os corações benditos, o mais Santo dos santos, o Coração 
Incomparável, ardendo com amor infinito, um fogo 
ardente e muito brilhante; então, Meu amigo, 
compreenderás o que é Virtude, e como, neste Coração 
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Virtuoso e Virginal, Eu, Deus, tornei-Me Deus-Homem; 
verás como a Mãe do teu Salvador, Mãe dos profetas, ...” 
(AVVD-20 de março de 1996) 

 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 

 3. O Nascimento de Jesus 

Meditação das Escrituras: Jesus nasce em Belém. (Lc 2, 1-
20) 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “... é neste Coração, neste Abismo de graça, 
que exerci Meu poder; ♡ o Autor do Céu e da terra, o 
Autor da graça fundou Seu céu no céu, Sua graça na 
graça, para vir na condição de um escravo; vim como 
Prodigiosa Humildade1 para servir e não para ser 
servido; Eu, o Redentor de toda a humanidade, o Messias 
prometido, vim à perfeita imagem de Meu Sagrado 
Coração para compartilhar as tristezas, as alegrias, os 
sofrimentos, o martírio, as maravilhas, as traições, as 
agonias, a flagelação, a perfuração, e a crucifixão; juntos, 
Nossos Corações expiaram;” (AVVD-20 de março de 1996) 

 

__________________________ 

1Nossa Bendita Mãe. 
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Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 
Jesus... 

 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 

4. Apresentação do Menino Jesus no Templo 

Meditação das Escrituras: Jesus, sendo primogênito, é 
consagrado ao Senhor no Templo de Jerusalém. (Lc 2, 22-38) 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 
Jesus diz: “hoje, olho do Céu para contar os corações 

limpos: 
 “- O que devo dizer? foi o Meu Sacrifício em vão? 

sacrifiquei-Me por vós, a fim de vos libertar das 
maldades e purificar um povo, para que possa ser Meu e 
não tenha outra ambição exceto fazer o bem;  

Eu fiz tudo para que pudésseis ser justificados pela 
graça e vos tornásseis herdeiros de Meu Reino; tenho 
ensinado todos vós, intensamente e com grande 
compaixão, Minha Lei, renovando-vos com o Espírito 
Santo da Graça, mesmo invariavelmente Me repetindo; 
agora Eu vos ensino, dando-vos instruções na forma da 
Santa Sabedoria; não é uma nova doutrina, mas a mesma 
da Esposa1, na qual podeis confiar; todos vós  pertenceis 
à Minha Casa; pois comprei Minha Casa com Meu 
Próprio Sangue e derramei cada gota do Meu Sangue por 
todos ... vós sois Minha Casa2 ...” (AVVD-20 de janeiro de 
2001) 

_________________________________ 

1A Igreja. 
2 Hb 3,6. 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
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Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 

5. O Encontro do Menino Jesus no Templo 

Meditação das Escrituras: Maria e José encontram Jesus no 
Templo depois de procurá-Lo por três dias. (Lc 2, 41-52) 

Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus: 

Jesus diz: “vem! tu que ainda erras nesse deserto, 
dizendo: “Procurei Meu Redentor, mas não O 
encontrei;”  

encontra-Me, Minha bem-amada, 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, não peques mais, deixa de 
praticar o mal, aprende a fazer o bem, busca a Justiça, 
ajuda os oprimidos e deixa esse deserto e essa aridez 
exultarem; deixa tua tepidez se inflamar em uma chama 
ardente, renuncia à tua apatia e substitui-a pelo fervor; 

faze todas essas coisas para que possas dizer: 
“procurei Meu Redentor e O encontrei; Ele estava perto 
de mim todo o tempo, mas, em minha escuridão, não O 
vi; 

Oh! Glória a Deus! bendito seja nosso Senhor! como 
pude ser tão cego?” Eu te lembrarei, então, para que 
guardes e valorizes Meus Princípios, a fim de que possas 
viver; ♡” (AVVD-8 de julho de 1989) 
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Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 
Jesus... 

 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
Concluir os Mistérios Gozosos com a Salve-Rainha, na 

página 55.  
 
 
 
 

Mistérios Luminosos1 

 
______________ 
1 (c.f. Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, de João 

Paulo II, 16.10.2002) 
 
 

1. O Batismo de Jesus no Jordão 

Meditação das Escrituras: “Aqui, Cristo mergulha nas 
águas: o inocente se fez “pecado” por nós (II Cor. 5,21). Os céus se 
abrem e a voz do Pai O declara o Filho bem-amado (Mt 3, 13-17), 
enquanto o Espírito Santo desce sobre Ele para investi-Lo na 
missão que tem a cumprir. 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “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! que o 
homem coma e beba; Meu Coração é um poço de água 
viva; vinde mergulhar-vos nestas correntes2 que fluem 
do Meu Sagrado Coração;” (AVVD-28 de novembro de 1996, 
11° aniversário de A Verdadeira Vida em Deus) 
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______________ 
2 Jesus falava sobre Seu Espírito. 
 
Na conta isolada: Pai-Nosso... 
Nas dez contas seguintes: Ave-Maria... 
Recitar uma vez cada oração:  
 
- Glória ... 
 
- Ó, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. 

Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas 
que mais precisarem da Vossa Misericórdia. Amém. 

 
- Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-8 de agosto de 1993) 

 
 
 

2. O Milagre de Jesus em Caná 

Meditação das Escrituras: O primeiro milagre é feito em 
Caná, quando Cristo transforma água em vinho e abre o coração 
dos discípulos para a fé, graças à intervenção de Maria, a primeira 
entre os fiéis (Jo 2, 1-12). 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

O Pai fala: “... encontra teu consolo em Seu abraço e 
naqueles mesmos braços que carregaram Meu Filho pelo 
deserto até o Egito; honra a Mãe que Me honrou com Sua 
benevolência; por quê? não A favoreci altamente? Eu fiz 
grandes coisas pela Mulher vestida com o sol, para que, 
a partir daquele dia, quando Meu Espírito A cobriu, 
todas as gerações A chamassem de Bendita; (...) quem 
vos diz que Eu não A escutarei? vossa Mãe não intercedeu 
em Caná? esses sinais foram realizados para que vosso 
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espírito possa compreender o que hoje ele rejeita;1 o 
sinal foi dado para todas as gerações futuras; a Mulher 
ornada com o sol, ornada com Meu Espírito Santo, três 
vezes Santo e que enche o mundo, ocupa o lugar de Mãe 
de Deus;” (AVVD-27 de janeiro de 1996) 

_______________ 
1 Deus fala só dos que rejeitam Nossa Bendita Mãe e dos que 

não A honram o bastante. 
 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 

3. Jesus proclama a vinda do Reino de Deus, com Seu 
convite à conversão 

Meditação das Escrituras: A pregação através da qual Jesus 
proclama a chegada do Reino de Deus, convida à conversão (Mc 
1,15) e perdoa os pecados de todos que se aproximam dEle com 
humilde confiança (Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48). Inauguração do 
ministério de misericórdia que Ele continua a exercer até o fim do 
mundo, particularmente através do sacramento da reconciliação, 
que Ele confiou à Sua Igreja (Jo 20, 22-23). 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Nossa Mãe Santíssima diz: “Deus vem a todos vós, 
mesmo aos mais miseráveis; voltai a Deus e Ele voltará a 
vós; vinde e fazei vossa morada em Seu Coração e Ele fará 
a Sua, no vosso;  

sabei que sem vossas orações mais sinceras não 
sereis capazes de ver o Reino de Deus; Seu Reino na 
Terra está à mão; lembrai-vos: o que Deus quer de vós é 
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a conversão do coração; ♡ não tenhais medo de 
reconhecer vossos pecados; vivei e ponde em prática o 
sacramento da confissão;” (AVVD-23 de abril de 1993) 

 
 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 
 

4. A Transfiguração de Jesus 

Meditação das Escrituras: O mistério da luz por excelência 
é a transfiguração, que, segundo a tradição, aconteceu no Monte 
Tabor. A glória da Divindade brilha da face de Cristo, enquanto o 
Pai ordena aos Apóstolos, atônitos, que “O escutem” e se preparem 
para viver com Ele a agonia da Paixão, para chegarem com Ele à 
alegria da Ressurreição e a uma vida transfigurada pelo Espírito 
Santo (Lc 9, 28-36). 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “como na transfiguração, Eu transfigurarei 
Minha Igreja para que tenha toda a glória radiante de 
Sua juventude, em seus dias de núpcias;” (AVVD-20 de 
outubro de 1990) 

“e Minha Vontade será feita na terra como no Céu 
porque sereis um, adorando-Me ao redor de um só 
Tabernáculo com amor em vosso coração e um Fogo 
queimando dentro de vós; cumprirei Minha oração 
sacerdotal ♡ na terra como no Céu; vossas almas serão 
enraizadas em Mim, no amor, na Unidade e preenchidas 
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com a absoluta plenitude de Meu Espírito; sim, Meus 
bem-amados, não apenas darei vosso pão de cada dia, 
mas também um Tesouro escondido em Meu Coração: O 
Maná Celeste1 que transfigura, eleva vosso espírito a uma 
cópia de Meu Espírito; sereis transfigurados com a 
efusão de Meu Espírito ♡ para aprenderes a perdoar 
plenamente aqueles que vos ofenderam;”  (AVVD-19 de 
dezembro de 1990) 

“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;” 
(AVVD-13 de maio de 1991) 

“... estou no Meu Caminho de regresso para 
transfigurar toda Minha criação na bondade e na 
santidade da Verdade;” (AVVD-21 de dezembro de 1992) 

_____________ 
1 ou seja, o Espírito Santo. 
 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 
 

5. A instituição da Eucaristia 

Meditação das Escrituras: Cristo oferece Seu corpo e Seu 
sangue como alimento, sob as espécies do pão e do vinho, e dá 
testemunho, até o fim, de Seu amor pela humanidade, por cuja 
salvação Ele se oferecerá em sacrifício. (Jo 13) 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 
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O Pai diz: “Eu vos revelo Minha Graça, e 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; 
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) 

 
“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. 
 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
Concluir os Mistérios Luminosos com a Salve-Rainha, na 

página 55. 
 
 
 

Mistérios Dolorosos 
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1. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras 

Meditação das Escrituras: Jesus reza, em agonia, no 
Getsêmani (Mt 26, 36-46) 

 
Meditação das Mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus relembra a agonia: “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 
Angústias 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; 

a hora chegara; as Escrituras deveriam ser cumpridas;  

filha, 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; ♡ 

Eu Sou Tudo que era e que será; conheço seus medos, 
conheço suas angústias, conheço suas fraquezas, não 
testemunhei todas essas fragilidades no Getsêmani? 

filha, 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; filha, 
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; Esse 
mesmo beijo Me será dado vezes sem conta, renovando Minha 
tristeza, despedaçando Meu Coração; ♡ 
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Vassula, vem e consola-Me; deixa-Me repousar em teu 

coração; ♡♡” (AVVD-16 de maio de 1987) 
 
Na conta única : Pai-Nosso... 
Nas outras dez contas: Ave Maria... 
Recitar cada oração uma vez:  
 
 
- Glória... 
 
- Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai 

as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais 
precisarem de Vossa Misericórdia. Amém. 

 
- Jesus, meu único Amor, rezo por aqueles que Vós amais, mas 

que não sabem amar-Vos, para que eles sejam purificados e curados a 
fim de que, também eles sejam livres de todo o mal. Amém. 

 
 
 

2. Flagelação de Jesus no palácio de Pilatos 

Meditação da Escritura: Pilatos condena Jesus à morte e O 
entrega à flagelação. (Mt. 27, 11-26; Jo 18, 28-40 e 19,1). 

 
Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus dita a Sua Paixão: “tendo me flagelado, eles cuspiram 
em Mim e deram fortes golpes em Minha cabeça, deixando-
Me atordoado; chutaram Meu estômago deixando-Me sem ar 
e fazendo-Me cair ao chão, gemendo de dor; eles se divertiram 
às Minhas custas chutando-Me alternadamente; Eu estava 
irreconhecível; Meu corpo alquebrado e Meu coração 
também; Minha carne, que fora arrancada, pendia de todo 
Meu corpo;  

um deles levantou-Me e arrastou-Me porque Minhas 
pernas não podiam mais Me sustentar;” (AVVD-09 de novembro 
de 1986) 
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Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 
 

3. Jesus é coroado com uma Coroa de Espinhos 

Meditação da Escritura: Os soldados se divertem escarnecendo de 
Jesus (Jo 19, 1-2) 

 
Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus continua: “então Me vestiram com uma de suas 
túnicas; arrastaram-Me para a frente, repetindo seus golpes, 
batendo em Meu rosto e quebrando Meu nariz,1 
atormentando-Me; escutei seus insultos; filha, com tal ódio e 
zombaria suas vozes ressoavam, aumentando Meu cálice; 
escutei-os dizendo, “onde estão teus amigos reunidos, 
enquanto seu rei está conosco? são todos os Judeus tão 
traidores como esses? eis o seu rei!” e coroaram-Me com  uma 
coroa tecida de espinhos, filha; “onde estão teus judeus para 
te saudarem, és rei ou não, podes imitar um? ria! Não chores, 
és rei ou não, comporta-te como um.” (AVVD-09 de novembro de 
1986) 

______________ 

1A cartilagem foi quebrada, e não o nariz. Os especialistas do 
Santo Sudário confirmam isso. 

 

Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 
Jesus... 

 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
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curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 
 

4. Jesus Carrega a Cruz em direção ao Calvário 

Meditação da Escritura: Exausto e carregando a pesada Cruz, 
Jesus segue em direção ao Gólgota. (Jo 19, 17-19) 

 
Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus continua: “amarraram Meus Pés com cordas e 
mandaram-Me andar até onde estava Minha Cruz; 

filha, não podia ir, pois Meus pés estavam atados, 
derrubaram-Me ao chão e puxaram-Me pelos cabelos em 
direção à Cruz; Minha dor era intolerável, pedaços de Minha 
carne que estavam pendurados por causa da flagelação, 
foram arrancados; afrouxaram as cordas de Meus pés e 
chutaram-Me para que ficasse em pé e levantasse Meu fardo 
aos ombros; não podia ver Minha Cruz porque Meus olhos 
estavam cheios do sangue que escorria em Minha face por 
causa dos espinhos que haviam penetrado Minha cabeça; em 
seguida, levantaram Minha Cruz e colocaram-Na em Meus 
ombros, empurrando-Me em direção aos portões; filha, como 
era pesada a Cruz que tive de carregar! percebi Meu caminho 
em direção aos portões, guiado pelos açoites atrás de Mim, 
tentei ver Meu caminho através do sangue que queimava 
Meus olhos;  

então, senti alguém enxugando Minha face; mulheres 
em agonia adiantaram-se lavando Meu rosto inchado; Eu as 
ouvi soluçando e lamentando-se, Eu as compreendi;  
“benditas sejais”, Eu disse, “Meu sangue lavará os pecados da 
humanidade; vede filhas, chegou o tempo de vossa salvação”; 

“endireitei-Me com dificuldade; a multidão enfureceu-
se; não vi amigo algum à Minha volta; ninguém estava lá para 
Me consolar; Minha agonia parecia aumentar; e caí no chão; 
temendo que Eu morresse antes da crucifixão, os soldados 
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ordenaram a um homem, chamado Simeão, que carregasse 
Minha cruz; filha, não foi um gesto de bondade ou de 
compaixão, mas a fim de poupar-Me para a cruz;” (AVVD-09 de 
novembro de 1986) 

 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 
 

5. Jesus é crucificado e morre na Cruz  

Meditação da Escritura: Jesus, abandonado, sofre e morre no dia 
da preparação para a Páscoa. (Jo 19, 23-30) 

 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus conclui: “chegando ao Monte, lançaram-Me por 
terra, rasgaram Minhas vestes, deixando-Me nu para que 
todo olho pudesse ver-Me; Minhas feridas abriram-se 
novamente e Meu sangue escorria pelo chão; os soldados 
ofereceram-Me vinho misturado com fel; Eu recusei porque 
bem no Meu íntimo já sentia a amargura dada por Meus 
inimigos; primeiramente e com rapidez pregaram meus 
punhos, permitindo, em seguida, que os pregos se 
acomodassem em Minha Cruz; esticaram Meu corpo 
alquebrado e, com violência, trespassaram Meus pés; filha, ó 
filha, que dor, que agonia, que tormento para Minha alma, 
esquecido por Meus bem-amados, negado por Pedro sobre 
quem Eu fundaria Minha Igreja, negado pelo resto de Meus 
amigos, deixado só e abandonado aos Meus inimigos; solucei 
porque Minha alma estava cheia de tristeza; 

os soldados levantaram Minha Cruz, fincando-a na vala; 
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contemplei a multidão, mal podendo ver de onde estava; com 
Meus olhos inchados, observei o mundo; não vi amigo algum 
entre aqueles que caçoavam de Mim; ninguém estava lá para 
consolar-Me; “Meu Deus! Meu Deus! por que Me 
abandonaste?” fui esquecido por todos aqueles que Me 
amavam; 

meu olhar pousou em Minha Mãe; contemplei-A e 
nossos corações falaram, “dou-Te Meus filhos bem-amados 
para que sejam Teus também, Tu deves ser sua Mãe”; 

tudo estava terminando, a salvação estava próxima; vi os 
céus se abrirem, cada anjo estava em pé e todos em silêncio, 
“Meu Pai, em Tuas mãos entrego o Meu Espírito, estou 
Contigo, agora;” 

 

 
                                      
Eu, Jesus Cristo, ditei-te Minha agonia; carrega1 Minha 

Cruz, Vassula, carrega-A por Mim, (...) porque te amo, filha;” 
(AVVD-09 de novembro de 1986) 

______________ 
1 a primeira vez que Jesus falou sobre carregar Sua Cruz foi em 23 

de outubro de 1986. 
 
 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 
Concluir os Mistérios Dolorosos com a Salve-Rainha. 
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Mistérios Gloriosos 
 

1. A Ressurreição de Jesus 

Meditação da Escritura: O túmulo está vazio. Aleluia! (Jo 
20) 

 
Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Oração: “Senhor dos senhores, unção de nossa alma, 
Luz três vezes Santa, deificastes Vosso divino Corpo 
enquanto estáveis na Terra pela Vossa Ressurreição, 
tornando-O espiritual e incorruptível; conquistastes 
todas as coisas materiais da terra; triunfastes sobre a 
Morte; criastes uma Revelação1 por toda a eternidade; 
Amante da humanidade, sois o Deus vivo que nos destes 
Vossa Esposa2 que mantém a Verdade e guarda-A segura. 
ah! Luz três vezes Santa, Vos fizestes visível na carne 
para nos mostrardes o Pai; o Pai que está em Vós e Vós 
que estais Nele;" (AVVD-31 de dezembro de 2000) 

 
1 A Santa Bíblia. 
2 A Igreja. 
 
 
 
Na conta isolada: Pai-Nosso... 
Nas dez contas seguintes: Ave-Maria... 
Recitar uma vez cada oração: 
 
- Glória… 
 
- Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. 

Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente 
aquelas que mais precisarem da Vossa Misericórdia. Amém. 

 
- Jesus, meu único amor, rezo por aqueles que amais, 
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mas não sabem amar-vos. Que sejam purificados e curados, para 
que também eles sejam libertados de todo mal. Amém. 

 
 

2. A Ascensão de Jesus ao Céu 

Meditação da Escritura: Jesus retorna ao Pai. (Lc 24, 44-
53) 

 
Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus: 

Jesus diz: “permanece leal a Mim e anseia por tudo o 
que Eu sou, para apagar tudo o que tu és; aniquila tudo 
aquilo o que és, absorvendo tudo o que Eu sou; ♡ reza 
pela conversão das almas; reza pela paz, pelo amor e pela 
unidade; lembra-te, Meu Amor é Infinito, um Amor que 
nenhum homem pode compreender plenamente na 
Terra; ♡  

 
Abençoo-te; volta-te para Mim e bendiz-Me; ♡ 

(AVVD-20 de julho de 1990) 
 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 

3. Pentecostes  

Meditação da Escritura: Jesus envia o Espírito Santo sobre 
os Apóstolos. (At 2, 1- 41) 

 
Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 
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O Pai diz: “Meu Espírito Santo, repetidamente, 
proferiu a todos vós palavras mais doces que o mel, até 
mesmo do que o mel que escorre do favo; 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... 

quem poderia dar a qualquer alma tal tranquilidade 
e liberdade, senão o Meu Espírito Santo? quem poderia 
elevar vossa alma ao Divino, a não ser Minha 
benevolência e a inefável condescendência de Meu 
Amor?” (AVVD-07 de agosto de 2002) 

 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
 

4. Assunção da Santíssima Virgem Maria 

Meditação das Escrituras: “Agora vou lhes revelar um 
mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos 
transformados”. (1 Cor 15, 51-57) 

 
Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em 

Deus: 

Jesus diz: “o Coração Imaculado de Minha Mãe está 
unido ao Meu; desejo de cada um de vós a devoção que 
Seu Imaculado Coração merece; vês, filha, como Nossos 
Divinos Corações estão cobertos de espinhos por homens 
que apenas Nos mostram ingratidão, sacrilégio, falta de 
amor; é o conjunto de seus pecados; ♡ 
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Vassula, 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) 

 
Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 

Jesus... 
 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
5. Coroação da Santíssima Virgem Maria no Céu 

Meditação das Escrituras: A Mãe do Soberano de Todas as 
Nações aparece nos céus, com uma coroa de doze estrelas. (Ap 12, 
17) 

Meditação das mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus: 

Jesus diz: “Ela é a Rainha do Céu, Ela é a Minha Mãe 
e tua Mãe, a mais encantadora das mulheres, linda como 
o Céu, radiante como Minha Glória, única em Sua 
Perfeição, a Delícia de Minha Alma, Ela é a Mulher com 
as doze estrelas em Sua Cabeça, como uma coroa, o Vaso 
de Minha Glória, um reflexo de Minha Eterna Luz;  

Ela é Aquela, cuja Presença em Minha Corte ofusca 
todas as constelações juntas; Ela é o Vaso da Verdadeira 
Luz, do Verbo feito carne e que viveu no meio de vós,”   
(AVVD-11 de novembro de 1993) 

 
“vede, não somente Eu A designei como Rainha de 

Meus Anjos e de Minhas criaturas, mas Eu A designei 
para ser Meu Trono;” (AVVD-20 de março de 1996) 
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Pai-Nosso... / Dez Ave-Marias... / Glória... / Ó meu 
Jesus... 

 
Jesus, meu único amor, rezo por aqueles a quem amais, 

mas que não sabem amar-Vos; que eles sejam purificados e 
curados, para que também sejam libertados de todo mal; Amém; 
(AVVD-08 de agosto de 1993) 

 
Concluir os Mistérios Dolorosos com a Salve-Rainha, na página 

55. 
 

Oração para concluir o Santo Rosário 
 

 
SALVE-RAINHA 
 
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, 
Vida, doçura e esperança nossa, salve! 
A Vós bradamos, degredados filhos de Eva, 
A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de 

lágrimas. 
Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos olhos  
misericordiosos a nós volvei. 
E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito  
fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa,  
ó doce sempre Virgem Maria. 
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,  
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
Amém.  
 

- Este Santo Rosário é uma oração católica. 



 
 

 
- 358 - 

O ROSÁRIO DE JESUS 
 
 

Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, 
pecador. 

 
(Repetir 10 vezes)1   
 
Jesus diz: “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;♡” (AVVD-
18 de janeiro de 1990) 

____________ 
1 Veja também a página 101 
2 Terço Ortodoxo.   
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RETIRO ECUMÊNICO INTERNACIONAL DE “A 
VERDADEIRA VIDA EM DEUS” NA TERRA SANTA 

 
02 e 03 de maio de 1998 
 
INTRODUÇÃO DE VASSULA 
 

Pai, nós nos consagramos de corpo e alma ao Vosso serviço, 
a fim de que os Vosso Olhos e o Vosso Coração nos não abandonem 
nunca. Estabelecei o Vosso Trono Real em nós e dai-nos as Vossas 
ordens. Fazei- nos progredir na pureza de coração, para cumprir 
tudo o que nos ordenastes. Amém. 

 
A UNIÃO DO AMOR DIVINO NA SANTÍSSIMA 
TRINDADE 

 
 

“Ó Adorável Trindade!  
Cativai os nossos olhos com o Único Coração 
e concedei à nossa alma o que lhe falta; 
ungi-nos, ó Santíssima e Diviníssima Trindade,  
derramado o Vosso óleo em nós 
a fim de que fiquemos indissoluvelmente unidos a Vós  
por Vossa Vontade; 
preparai-nos para o Reino glorioso  
do Vosso Reinado sobre a terra, 
onde a Vossa Vontade 
será a essência da nossa vida quotidiana  
e o emblema na nossa fronte; 
e o Amor, a bandeira 
por sobre as nossas cabeças”. 
Amém. 

 
 
O CORAÇÃO DO PAI 
 

Nós Vos invocamos, meu Yahweh, meu Pai,  
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porque sabemos que, quando o fizermos 
a Vossa Majestade virá em esplendor do Céu  
para descer em glória nos nossos bairros. 
Ver-Vos, meu Deus, nessa glória inacessível  
da Vossa Luz Divina e infinita é um esplendor  
incompreensível. Vós, o único Deus, 
que Vos manifestais a cada um de nós  
e que esperais estar unido a nós, 
que desejais ser conhecido. 
 
Vós, e só Vós, podeis atingir-nos  
porque a distância deste abismo ontológico 
entre Vós e nós pode ser suprimido.  
Senhor, Vós encheis todas as coisas, sem serdes contido, 
nem pelos seus limites nem pelo seus próprio ser. 
Oh! Vinde soprar sobre este nosso jardim. 
Amém. 

 
 
TESTEMUNHO DE VASSULA EM LYON 
 

Em Nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Bendito seja o Vosso Nome, 
Ó Vós que escutais esta minha oração! 
Bendito sejais, meu Senhor; Bendita seja a Vossa 
Benevolência que nos atrai ao Vosso Coração para nos salvar 
e liberar; 
 
Ó Deus, Vós sois a nossa salvação, 
as nossas riquezas, a nossa vista e a nossa vida; 
Vós que diariamente nos encantais a alma  
e alegrais o coração com a Vossa Presença, 
permiti-nos que nos aproveitemos da Vossa presença. 
 
Nós Vos pedimos, Jesus Cristo, em Vosso Nome, que nos 
cureis das nossas iniquidades e vícios; curai-nos, Senhor, 
pelo poder do Vosso Espírito Santo; curai-nos 
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espiritualmente, 
e desenraizai em nós tudo o que é mau. 
Refrescai-nos, ó Espírito Santo, e reavivai-nos, renovando-
nos. 
Jesus Cristo. Em Vosso Nome, nós Vos pedimos que nos 
cureis de toda a doença espiritual, física ou psíquica, 
e de tudo o que nos perturba a alma; que, com amor,  
cada fibra do nosso coração proclame a Vossa Glória;  
Ouvi as nossas orações, Senhor de toda a bondade. 
Amém. 
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REUNIÃO-PEREGRINAÇÃO INTERNACIONAL DE “A 
VERDADEIRA VIDA EM DEUS” NA TERRA SANTA 

 
14 a 26 de março de 2000 
 
 

A ORAÇÃO DE JESUS 
 

 
Jesus falou assim e levantando os olhos ao Céu, disse: “Pai, 

chegou a hora: Glorifica o Teu Filho para que também o Teu Filho Te 
glorifique a Ti, pois que Lhe deste poder sobre toda a criatura, para que 
dê a vida eterna a todos os que Lhe confiaste (Jo 6,39; 10,28; Mt 28,18). 
E a vida eterna consiste nisto: Que Te conheçam a Ti, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a Quem enviaste. 

Glorifiquei-Te na Terra, tendo consumado a obra que Me deste a 
fazer. Agora glorifica-Me Tu, ó Pai, junto de Ti Mesmo, com aquela 
glória que tinha Comigo antes que o mundo existisse. 

Manifestei o Teu nome aos homens que, do mundo, Me deste. 
Eram Teus, e Tu Mos deste; eles guardaram a Tua palavra. Agora sabem 
que tudo quanto Me este vem de Ti, porque lhes dei as palavras que Tu 
Me deste e eles receberam-nas; reconheceram verdadeiramente que saí 
de Ti e creram que Me enviaste (Jo 16,39). Eu rogo por eles; não pelo 
mundo, mas por aqueles que Me deste, porque são Teus. E tudo o que é 
Meu é Teu, e tudo o que é Teu é Meu; e neles sou glorificado. Já não 
estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto Eu vou para junto 
de Ti (Jo 17,11). 

Pai Santo, guarda em Teu Nome aqueles que Me deste, para que 
sejam um, assim como Nós. Enquanto estava como eles no mundo, 
guardava-os em Teu nome. Guardei aqueles que Me deste e nenhum 
deles se perdeu senão o filho da perdição; assim cumpriu-se a Escritura 
(Jo 18,9; Sl 108,8). Mas agora vou para Ti e, ainda no mudo, digo isto, 
para que tenham em si mesmos a plenitude da Minha alegria (Jo 15,11). 
Dei-lhes a Tua palavra, e o mundo aborrece-os porque não são do 
mundo, assim como Eu não sou do mundo. Não peço que os tires do 
mundo, mas que os libres do mal. Eles não são do mundo, como Eu não 
sou do mundo. A Tua palavra é a verdade. Assim como Tu Me enviaste 
ao Mundo, também Eu os envio ao mundo. Eu consagro-Me por eles, 
para eles serem também consagrados na verdade. 
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ORAÇÃO POR TODOS OS CRENTES 

 
Não rogo somente pores estes, mas também por aqueles que, pela 

sua palavra, hão de crer em Mim, para que todos sejam um só; como 
Tu, ó Pai, estás em Mim e Eu em Ti, que também eles estejam em Nós, 
para que o mundo creia que Tu Me enviaste. Dei-lhes a glória que Tu 
Me deste, para que sejam um como Nós somos Um. Eu neles e Tu em 
Mim, para que eles sejam perfeitos na unidade e para que o mundo 
reconheça que Tu Me enviaste e os amaste, como Me amaste a Mim. Pai, 
quero que aqueles que Me deste, onde Eu estiver, também eles estejam 
Comigo, para que vejam a Minha glória, a glória que Tu Me deste; 
porque Tu Me amaste antes da fundação do mundo (Jo 14,3). Pai 
justo, se o mundo não Te conheceu, Eu conheci-Te, e estes 
conheceram que Tu Me enviaste (Jo 16,3). Dei-lhes a conhecer o Teu 
nome e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que Me amaste esteja 
neles e Eu esteja neles também” (Jo 17). 

 
 

ALOCUÇÃO DE BOAS VINDAS 
15/03/2000, às 09:00h. 
 
 

Senhor, 
dai-nos o vosso Reino, a fim de que tenhamos 
a incorruptibilidade e a deidade, para possuir a vida Eterna. 
Amém. 

 
 

A NOBREZA DA CRUZ 
 
Na Vossa grande condescendência, cantastes-nos,  
para nos alegrar; como um esposo que prepara 
um banquete para a sua esposa, Vós,  
Amoroso da humanidade, preparastes-nos para todos 
um banquete real, a fim de que possamos festejar  
a generosidade da Vossa Casa. 
Vós destes-nos de beber do Vosso Rio de prazer, 
porque Convosco, meu Senhor, está a Fonte da Vida; 
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que a nossa alma, como uma bica à procura  
de um curso de água, tenha sede do Deus da Vida, 
do Deus da Esperança, do Deus da Consolação. 
Fazei agora saborear à nossa alma a Vossa Doçura  
e ensinai-nos da mais deliciosa forma. 
Amém. 

 
 

ORAÇÃO 
 

Proclamarei, em todas as assembleias,  
a grandeza do vosso Nome; 
sem medo, gritarei que a Misericórdia está conosco,  
inclinando-Se do Céu, para nos alcançar. 
 
Vós demonstrastes o Vosso Poder  
consentindo à Vossa Santa Presença que se  
introduzisse nos desertos da nossa geração; aleluia! 
 
A minha Celeste Liturgia, sois Vós, 
a Divindade que transcende todo o ser,  
que nos convidou a caminhar Convosco;  
Vós ungistes-nos, vindo até nós, a conversar conosco, 
Face a face, agitando-nos o coração como o Vosso nobre tema. 
 
Luminosa Manifestação da nossa alma,  
dirijo-Vos louvores e honra 
e peço-Vos que tenhais sempre piedade  
da nossa miséria e da nossa indignidade. 
Amém. 

 
 

TODOS SOMOS CHAMADOS A SER DEUSES POR 
PARTICIPAÇÃO 
 

ORAÇÃO 
 

Todos juntos, invoquemos o Espírito Santo: 
Espírito de piedade, porque é tão difícil possuir-Vos?  
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Será porque as minhas mãos estão tão sujas?  
Porque estareis Vós tão assustado comigo?  
Terei de continuar na imperfeição? 
Vós sois sempre fiel às Vossas promessas  
e sois conhecido por alguém que dá liberdade ao prisioneiro;  
por isso, invoco-Vos, para que me concedais o comportamento 
dos Vossos Santos, a fim de que também eu, um dia,  
possa celebrar os Vosso atos de poder. 
Libertai-me das ciladas do demónio.  
Libertai-me desse espírito de rebelião que tomou conta de mim 
porque, com a Vossa proteção, os pés sentem-se em segurança; 
fazei que o meu espírito cresça no espírito dos Santos;  
ensinai-me a atingira a perfeição e a controlar  
cada parte de mim mesmo (a) que é tão má. 
Fazei-me morrer para o meu orgulho e para a minha vaidade; 
fazei-me morrer para o meu egoísmo, para a minha ira, para o 
meu azedume e para todos os vícios que me mantêm 
prisioneiro(a) e na escuridão; fazei-me morrer  
para a minha parcialidade,  
e que o Vosso espírito de piedade cure gratuitamente  
a minha miserável alma. 
Endireitai o meu caminho, Espírito Santo,  
e que esta minha rebelde natureza aprenda  
de Vós que a incorruptibilidade pode conduzir-me a Vós; 
e, por conseguinte, nada de impuro poderá o seu caminho 
encontrar em mim. 
Amém. 

 
 

PEGAI NA FOICE E CEIFAI VIGOROSAMENTE UMA 
SEARA QUE VÓS MESMOS JAMAIS TÍNHEIS 
PREPARADO 
 

Pela Vossa Palavra, meu Deus, Vós elevastes-me,  
para me cantar e cantar a todos os meus irmãos e irmãs,  
este Novo Cântico de Amor. 
Os nossos ossos definhavam e os nosso coração  
tinha-se endurecido e tornara-se um lugar de secura; 
a ruina havia-se introduzido em nós. 
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Numa total inconsciência, estávamos vazios  
e esfomeados e tudo nos faltava, 
enquanto estávamos cheios de tudo, exceto de Bondade. 
Maravilha de Amor, Vós Mesmo viestes nesta nossa noite; 
Viestes àqueles que haviam deixado se ser, para nos encher 
com o Sopro da Vossa Boca e nos levar a ser. 
 
E agora, podemos dizer: 
Nós fomos elevados às Cortes de Nosso Pai 
e a nossa carne floresceu de novo, e o nosso coração respira 
e definha ao longo de todo o dia,  
pelo nosso Deus Três-Vezes-Santo. 
 
Deus, nosso Salvador, Vós sabeis que não somos dignos 
de caminhar nas Vossas Cortes sagradas, mas amamos a Casa em 
que viveis; não somos dignos  
de caminhar ao redor do Vosso Trono 
e de contemplar à vontade a Vossa Face;  
mas permitir-nos simplesmente 
andar no vosso adro, é mais precioso 
que todos os tesouros do mundo. 
 
Senhor, 
que a vossa criação faça uma verdadeira  
festa com as Vossas Riquezas; 
dai-lhes de beber Rios; dai-lhes a comer 
um abundante Maná; Em Vós, meu Senhor, 
se encontra a Fonte da Vida; em Vós, meu Senhor, 
se encontra a Árvore da Vida; vinde, pois, vinde à nossa 
escuridão, vinde pela Vossa Luz, 
a fim de que nós possamos ver a vossa Luz. 
Senhor, nosso Deus, escutai-nos e ajudai-nos. 
Vinde renovar a Vossa criação, a fim de que nada mais nos possa 
alguma vez abalar! 
Glória a Deus, o Deus da Glória. 
Nossa vida, nós mesmos vo-la damos. 
Amém. 
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INFORMAÇÕES 

 
 
E-mail: contato@avvdbrasil.org.br 
Contato: (61) 98226-5222 
 
Site oficial: www.tlig.org (inglês)  
                     www.tlig.org/pt (português) 
 
Site Brasil: www.avvdbrasil.org.br 
 
Veja vídeos de Vassula: www.tligvideo.org 
Site em Defesa de Vassula: www.defending-vassula.org 
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GRUPOS DE ORAÇÃO DOS DOIS SAGRADOS CORAÇÕES E 
CONTATOS 

 
 
Deus pediu a Vassula para formar grupos de oração. Estes são 

ecumênicos por natureza e são chamados de Grupos de Oração dos 
Dois Sagrados Corações - 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.  
Participe dos nossos Grupos de Oração nos estados do Brasil 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/   
                     www.tlig.org/en/spirituality/prayergroups/ 
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PRATICANDO A CARIDADE - BETH MYRIAM DA TLIG, ou 
Casas de Maria da AVVD 

 
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: “...tudo o que 
fazes ao menor de Meus irmãos, tu o fazes a Mim...” (AVVD-
27/03/2002). Com a cooperação de muitos voluntários, Vassula já 
fundou casas – chamadas de Beth Myriam da TLIG, em 16 países em todo 
o mundo. (No Brasil, chamamos Casa de Maria da AVVD). Nessas 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 ou https://bethmyriam.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 ao lado) em diversas línguas. Em inglês há 
também uma versão em 6 livretos. 

O livro está disponível também em versão eletrônica: 
 
Em português:  
Volume Único - I (1986 - 2003): 
https://tlig.cld.bz/A-Verdadeira-Vida-

em-Deus 
Em breve será publicado o Volume II, 

com as Mensagens de 2003 - 2021. 
 
Em inglês:  
One Volume book (1986 – 2003): 
https://www.tlig.net/True-Life-in-God-

Messages/ 
Volume II book (2003 – 2021): 
https://www.tlig.net/True-Life-in-God-Volume-II/ 
 
Para mais informações visite os sites: 
www.avvdbrasil.org.br/ (Site da Associação - em português) 
 
www.tlig.org/pt (Site Oficial - em português) 
 
www.tlig.org (Site Oficial - em inglês)
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QUEM É VASSULA? 
 

 
 

Vassula Ryden nasceu no Egito, de pais gregos, no dia 18 de 
janeiro de 1942. Em 1966, casou com um estudioso funcionário da 
FAO, do qual teve dois filhos. O trabalho de seu marido levou-a a passar 

por diversas nações, entre as quais a 
Etiópia, o Sudão, Moçambique e 
Bangladesh. Viveu na Suíça (Pully) e 
atualmente vive na Grécia. A partir 
de 1985, Vassula tem o dom, 
chamado pelos místicos “LOCUÇÃO 
INTERIOR” e o de “VISÃO 
INTERIOR”. 
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