
 

 

 

PROFECIAS  

nas MENSAGENS DE A VERDADEIRA VIDA EM 
DEUS  

para este Final dos Tempos 

 

 

 

 

Vassula Rydén 

 

 

 

 

www.tlig.org 
www.tlig.org/pt 

www.avvdbrasil.org.br



 
 

 

 

Tradução da Associação  
A Verdadeira Vida em Deus (AVVD) - Brasil 

e-mail: contato@avvdbrasil.org.br || telefone: 61-98226-5222 

 

 

Vassula não é responsável por quaisquer erros de 
tradução ou variações que esta publicação possa conter 
em relação ao texto original em inglês. Com relação 
às citações das Mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus, por favor, consulte a publicação manuscrita 
original para o dia, mês e ano mencionados no início de 
cada mensagem para o texto original em inglês. 

© Copyright Vassula Rydén, 
Publicado sob licença da Fundação “True Life in God” – A 
Verdadeira Vida em Deus, Genebra, Suíça 
Todos os direitos reservados 
 



1 
 
Vassula, Profeta de nossos tempos, Instrumento 
de Deus 
Apóstolo da Unidade 
 

Vassula Rydén é grega, nascida no Egito e 
pertence à Igreja Ortodoxa Grega. Ela é mãe e viveu a 
maior parte de sua vida em países do Terceiro Mundo. 

 
Em 1985, enquanto morava em Bangladesh, 

Vassula experimentou a primeira visão de seu Anjo da 
Guarda Daniel. Mais tarde, depois de uma purificação e 
espiritual crescimento, ela foi chamada por Deus para 
servi-lo, transmitindo Suas palavras divinas para as 
pessoas em todo o mundo. Vassula recebe essas 
inspirações na forma de locuções e através de visões 
interiores. 

 
Deus pediu a Vassula que chamasse essas 

mensagens proféticas de "A Verdadeira Vida em Deus". 
 
O livro está disponível em cerca de 42 idiomas e 

as mensagens foram lidas e levadas ao coração por 
milhões de pessoas pela graça do Espírito Santo; eles 
deram à luz ao crescimento de tais missões como casas 
de caridade para os pobres, chamadas Beth Myriam 
(Casa de Maria). 

 
Desde 1988, Vassula é convidada a falar em mais 

de 85 países e deu mais de 1500 conferências. Vassula 
não recebe honorários ou benefícios materiais para sua 
missão. O Senhor disse a ela: "Eu te dei de graça, então 
de graça dá também" (20 de agosto de 1987). E aqui 
está o que ela nos diz: 
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Deus nunca deixou de manifestar-Se à 
humanidade; Ele nunca deixou de agir. Nestes últimos 
tempos, foi dito que muitos perderiam sua fé em Deus 
e se tornariam apóstatas. Nas mensagens de “A 
Verdadeira Vida em Deus”, Cristo chama a nossa 
geração a arrepender-se e a fazer as pazes com Deus. 
Ele pede a esta geração que faça grandes reparações. 
Chama-nos a transformar nossa vida em uma 
incessante oração. Tem convocado Suas Igrejas a se 
unirem na diversidade e a unificarem as datas da 
Páscoa. Tem nos avisado que o mal trará sobre nós um 
mal maior; nossa própria perversidade está nos 
conduzindo à autodestruição e nós estamos provocando 
Deus a desencadear a Justiça sobre nós. A intenção de 
Deus é somente trazer-nos de volta para Casa com 
segurança e em paz, com laços de amor. Por isso, não 
nos comportemos como os judeus que desafiaram 
Jesus e O interrogaram quando Ele curou um homem 
de sua enfermidade em um sábado. A resposta de Jesus 
foi: ”Meu Pai trabalha até agora e Eu também trabalho” 
(Jo 5,17). 

Como se vê, o mundo de hoje está mergulhado 
em pecado e perversão, e esses pecados atraem 
calamidades, pragas, guerras e desastres naturais. 
Nestes últimos anos, o mundo tem incessantemente 
provocado a Justiça de Deus. Deus nunca ordenou 
ninguém a ser ímpio (Eclo 15,20). Em uma mensagem, 
o Senhor disse que “há males enormes, assassinato de 
crianças em cerimônias de iniciação, sempre feitas em 
nome da paz e do desenvolvimento; assassinatos, 
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fraudes, corrupção, tumultos e perjúrio produziram 
uma imagem visível daquilo em que esta geração se 
converteu;” Ele não suporta mais ver tantas almas 
caindo no Inferno, perdidas para sempre, devido a seus 
atos malignos de abominação. 

Esta é a razão pela qual, neste Final dos Tempos, 
pela infinita Misericórdia de Deus, Ele tem enviado o 
Seu Espírito Santo com poder para formar 
embaixadores e profetas para partirem e lembrarem ao 
mundo sobre Sua existência e transmitirem Sua 
Vontade; como sempre, Ele escolhe instrumentos 
fracos, pois as Escrituras dizem: “É na fraqueza que 
Deus manifesta todo o Seu poder...” (2Cor 12,9). Deus 
escolhe o que é loucura aos olhos humanos para 
confundir os sábios e para confundir o que é forte; 
aqueles que o mundo considera simples e desprezíveis 
são os que Deus escolhe (1Cor 1,27-28). O Senhor os 
instruirá sobre o que dizer ao povo. Ele diz àquelas 
almas que ainda hesitam: “ficai satisfeitas em 
concentrar vossos pensamentos em Mim e nas Minhas 
Divinas intervenções, e vós que dizeis: ‘não temos 
necessidade de ver maravilhas’, Eu vos digo: “colocai 
vossa mão sobre vossa boca e não olheis Minhas 
intervenções Misericordiosas como uma agressão, dai a 
Meu povo a graça de ser salvo através das maravilhas 
que faço nesta vossa era de trevas; por isso, fazei o que 
é justo e isso é caminhar humildemente Comigo, vosso 
Deus” (AVVD-6 de junho de 2000). 

Então, por que alguém se surpreenderia quando 
a graça do Espírito Santo aumenta nestes tempos de 
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escuridão para nos ajudar? Um dos muitos exemplos 
nas Escrituras de como Deus reage em tempos de 
rebelião e apostasia, é a passagem de Jeremias 4,23-
28, através da qual Deus revela: 

“Eu olhei a terra: eis que era vazia e disforme; os 
céus: mas sua luz não existia. Olhei as montanhas: eis 
que tremiam e todas as colinas se abalavam. Olhei e eis 
que não havia mais homens; e todos os pássaros do 
céu tinham fugido. Olhei e eis que o Carmelo era 
deserto, e todas as suas cidades haviam sido destruídas 
diante de Yahweh, diante do ardor de Sua ira. Porque 
assim disse Yahweh: toda a terra será devastada, mas 
não a aniquilarei completamente. Por causa disso a 
terra está de luto e o céu, lá em cima, se escurecerá!”  

Mas a coisa mais grave é que, embora durante 
mais de 35 anos, em Suas mensagens de A Verdadeira 
Vida em Deus, Cristo tenha implorado e ainda continue 
implorando aos pastores e dignitários de Sua Igreja que 
abandonem sua vida pecaminosa de divisão, que se 
arrependam e façam as pazes uns com os outros 
unificando as datas da Páscoa para alcançarem a 
unidade, até o dia de hoje, Seu apelo continua caindo 
em ouvidos surdos. Em outras palavras, eles O colocam 
de lado, em sua incredulidade. Ao escolherem 
permanecer divididos, os ministros de Cristo afastam 
Cristo. Por isso, Cristo volta Suas costas para eles. Esse 
seu orgulho farisaico e sua autossuficiência sufoca o 
Espírito. Por isso, a negligência desses pastores tem 
feito as ovelhas se extraviarem. A apatia dos pastores 
para com os apelos de Jesus faz lembrar o que se 
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passou com os discípulos que não acreditaram no relato 
de que Cristo havia ressuscitado e sido visto de novo. 
Foi nessa hora, quando Ele Se mostrou aos Onze 
enquanto estavam à mesa depois que Ele ressuscitou 
dos mortos, que Ele os repreendeu por sua 
incredulidade e obstinação, por terem se recusado a 
acreditar naqueles que O tinham visto depois que Ele 
havia ressuscitado. 

Está escrito nas Escrituras: “No princípio era o 
Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus” 
(Jo 1,1); “Ele era a luz verdadeira que ilumina todo 
homem; Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o 
mundo foi feito por meio d´Ele, mas o mundo não O 
reconheceu. Veio para o que era Seu e os Seus não O 
receberam” (Jo 1,9-11). 

 Nestes últimos tempos, Nosso Senhor veio, e 
está vindo ainda, nesta nova maneira para fazer nova 
toda a Sua criação (Ap 21,5). Ele vem ao mundo pela 
Sua Infinita Misericórdia, para trazer-lhe esperança e 
iluminá-lo, trazendo de volta todos aqueles que se 
extraviaram, mas, até hoje, muito poucos 
reconheceram Sua graciosa Presença e menos ainda 
aceitaram o Seu apelo. Diminuir a Misericórdia de Deus 
é uma blasfêmia (AVVD-6 de junho de 2000). Cristo não 
negligenciou em vir primeiro para o Seu próprio 
domínio, entre os Seus, mas muitos de Seus próprios 
pastores e fiéis não O reconheceram e nem 
reconheceram que Ele é o Autor das mensagens de “A 
Verdadeira Vida em Deus” (AVVD-31 de maio de 2006; 
AVVD-16 de maio de 2011). A carne, em sua dureza de 
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coração e incredulidade, não O aceitou, e rejeitou uma 
vez mais o Amor. Como é que eles esqueceram que 
Cristo ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus 
e que intercede por nós? (Rm 8,34). O mundo não O 
conheceu naquele tempo, e mesmo hoje, o mundo 
continua a negá-Lo. O mundo de hoje toma uma atitude 
semelhante à do Faraó, de rejeitar pela arrogância, 
teimosia e descrença, tudo o que é Sagrado. Sobre 
outros, mundo afora, Nosso Senhor diz que seu 
comportamento pervertido é pior do que o de Sodoma 
e Gomorra (AVVD-5 de agosto de 1990). 
 

Profecias relacionadas à COVID-19 

Então vou me referir a profecia após profecia que 
Cristo me pediu para escrever em Suas Mensagens de 
“A Verdadeira Vida em Deus” – profecias que já foram 
cumpridas e outras que estão por vir. Vou começar pela 
COVID-19. Podemos chamar a COVID-19 de “o flagelo 
dos nossos tempos”. Não é a primeira vez que Deus 
permite que pestes assolem o Seu povo.  

No começo deste ano, nos primeiros estágios 
desta pandemia, Nosso Senhor Jesus, em Sua 
Misericórdia, nos enviou uma mensagem. Essa foi a 
última mensagem importante sobre a pandemia. 

Eis o que o Senhor me disse em 13 de março de 
2020: 

“convoca as pessoas e diz a elas: sem 
arrependimento e sinceridade em vossa oração, esse 
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mal durará mais do que pensais; voltai-vos para Mim, 
vosso Deus, e arrependei-vos; uma sincera oração 
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” 

Cristo espera ouvir vocês e derramar Suas 
bênçãos sobre todos. A propósito, o Papa Francisco, 
enquanto falava depois da oração da Regina Coeli no 
dia 3 de maio, se dirigiu ao mundo inteiro com uma 
surpreendente semelhança à mensagem de Cristo, 
datada de 13 de março de 2020: 

“Uma vez que a oração tem um valor 
universal, dou as boas-vindas à proposta do Alto 
Comitê para a Fraternidade Humana, em que crentes 
de todas as religiões devem unir-se espiritualmente no 
dia 14 de maio por um dia de oração, jejum e atos 
de caridade, para implorar a Deus que ajude a 
humanidade a superar a pandemia do coronavírus. 
Lembrem-se: no dia 14 de maio, todos os crentes 
juntos, crentes de diferentes tradições, devem rezar, 
jejuar e fazer atos de caridade.”    

No dia 14 de maio, no calendário dos santos da 
Igreja Católica, a santa cujo nome é Santa Corona, é 
conhecida como a Santa Padroeira das epidemias. Ao 
longo dos séculos, Santa Corona foi muitas vezes 
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invocada pelas pessoas que procuram ajuda em tempos 
de dificuldades, quer sejam enormes tempestades ou 
doenças de gado. 

Santa Corona não é o homônimo do vírus. A 
palavra latina “corona” significa “coroa”, uma indicação 
de que a jovem santa alcançou a “coroa da vida eterna” 
devido à firmeza de sua fé. A conexão com o corona 
vírus, assim chamado pelo seu aspecto igual a uma 
coroa, é apenas uma coincidência. Alguns especialistas 
dizem que talvez só então se veja uma luz no fim do 
túnel da pandemia.  

Um novo vídeo mais extenso com o apelo do Papa 
Francisco foi disponibilizado pela Vaticannews. Pode ser 
visto neste site: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8JhiYqzjgU 

O Rev. Joseph Iannuzzi, S.T.L, S.Th.D., um 
especialista em teologia mística, compartilhou o seu 
discernimento dizendo: 

“Como nos dias dos egípcios Deus enviou pragas 
que duraram vários meses para fazê-los renunciar aos 
seus falsos deuses e lembrar a eles que somente Ele é 
o seu Deus, assim também nestes poucos meses 
passados Ele retirou os falsos deuses que nós 
adoramos. É estranho que, com este vírus, que é um 
mal, mas que Deus permite, nós estejamos 
testemunhando o fechamento de todos os locais de 
diversão, teatros, estádios, centros públicos e 
negócios...  
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Por fim, talvez o que mais importa não seja uma 
vacina ou uma cura, mas Deus talvez esteja justamente 
permitindo este isolamento para nos afastarmos das 
distrações do mundo e para estarmos abertos para que 
Ele perceba em nós uma renovação interior durante a 
Quaresma, focando na única coisa no mundo que 
realmente importa: Jesus.” 

Na verdade, Jesus é o único remédio para esta 
doença e para todas as outras enfermidades. 
Especialmente a doença que afetou a raça humana, 
transformando seus corações em pedra e perdendo sua 
humanidade. De fato, todas as criaturas de Deus devem 
encontrar o seu lugar na unidade da humanidade, uma 
vez mais através do amor. Invoquem o Seu Nome e Ele 
ouvirá, ajudará e curará vocês! 

O Senhor está tentando nos mostrar que o 
verdadeiro perigo para a vida, não é a ameaça de 
morte, mas a má escolha de decidir viver sem Deus. 
Quase todos os presidentes da América do Sul, Canadá, 
Oriente Médio e não cristãos do mundo inteiro têm 
falado abertamente ao seu povo, pedindo-lhes para 
rezarem, jejuarem e pedirem a Deus que os ajude. Eles 
me fizeram lembrar de Jonas e Nínive. Eles dizem, com 
razão, que apenas Deus é o único que pode ajudar-nos 
a deter esta pandemia, não o homem, não a ciência, 
mas somente Deus! Pediram ao seu povo para rezarem 
e jejuarem e pedirem perdão a Deus. O mesmo tipo de 
mensagem foi anunciada ao povo nos Estados Unidos 
da América. 



10 
 

O Senhor me pediu para tornar Suas mensagens 
conhecidas no mundo inteiro. Fiz o melhor que pude, 
assim como os colaboradores escolhidos pelo Senhor. 
Houve resultados, mas não tantos quantos o Senhor 
queria, devido às inúmeras calúnias, difamações e 
perseguições que as divinas mensagens receberam de 
várias fontes, limitando, assim, a sua difusão. O que 
ganhamos com isso? O que ganhamos em criar 
obstáculos com nossa incredulidade que impediram que 
a Voz do Senhor fosse ouvida? Angustiado, O Senhor 
vem tentando, todos estes anos, romper nossa surdez 
e nossa apatia para nos conduzir a Ele, para nos 
conduzir à Vida. Ele vem tentando remover as escamas 
dos nossos olhos, incrustadas pelo pó de nossa 
apostasia. Nossa incredulidade não nos fez bem. 
 

Agora Deus parou o mundo 

 

Muitas pessoas não compreendem o poder de 
Deus nem entendem que Ele está no controle de tudo. 
Ele permitiu este flagelo, e fez o mundo silenciar. 
Colocou um freio em muitas de nossas funções 
materialistas. Ele quer que reflitamos em Sua Presença, 
que é a coisa mais importante de nossas vidas, 
especialmente durante o tempo da Quaresma. Será 
coincidência que este surto tenha vindo durante o 
período da Quaresma? Para Deus não há 
coincidências... O Senhor nos convida agora a ficar 
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diante d´Ele, para reconhecermos que Ele é o Salvador 
da humanidade. Ele coloca Sua amizade precisamente 
na nossa frente, levando-nos a um relacionamento 
íntimo e permanente com Ele, que pode, sem dúvida, 
repreender a pandemia com uma única Palavra 
pronunciada por Ele, exatamente da mesma forma que 
repreendeu os fortes ventos quando navegava com os 
discípulos no Mar da Galileia. 

Na verdade, nós estamos à Mercê de Deus e 
somente Ele é capaz de nos tirar desta opressão. É uma 
pena que os líderes europeus ainda estejam, até hoje, 
se gabando de como conseguem controlar e diminuir a 
pandemia, e nem uma única vez pronunciaram o nome 
do Senhor; muitos deles expulsaram Deus de suas 
vidas. Pela primeira vez na história, em 2000 anos, 
conseguiram fechar as Igrejas e impediram que as 
Igrejas deixassem as pessoas entrar, assistir à Missa e 
receber o Corpo e Sangue de Cristo. Na Grécia, os 
sacerdotes foram avisados de que, se ousassem abrir 
sua Igreja e permitissem que as pessoas recebessem a 
Sagrada Comunhão, seriam multados em 5.000 euros.  
Simplesmente baniram a Sagrada Comunhão dizendo 
que, ao usar a mesma colher com que os ortodoxos 
distribuem a Sagrada Comunhão, eles ficariam doentes. 
Isto prova que não acreditam que é Cristo que eles 
recebem... Como pode Cristo fazer-nos doentes? Cristo 
é o antídoto do veneno e da doença! Eles nunca 
pediram às pessoas que clamassem a Deus por ajuda, 
ou que rezassem, ou que se arrependessem, para que 
Deus pudesse retirar de nós este flagelo. E como 
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poderiam, uma vez que muitos deles perderam sua fé 
em Deus, mas são campeões quando se trata de imitar 
Deus? E se um dia encontrarem o tratamento para esta 
COVID-19, será unicamente porque Deus o permitiu 
pela Sua Infinita Misericórdia. 

Quanto a terem banido o Sacrifício Perpétuo, isto 
é, a Sagrada Eucaristia, nós estamos vendo esta 
profecia sendo cumprida, também. Devido à COVID-19, 
o fechamento de muitas Igrejas foi imposto por lei, mas 
não para todos. A proibição foi imposta aos fiéis, de 
receberem o Corpo e o Sangue de Jesus, mas não aos 
ministros, que podem celebrar Missa e receber a 
Eucaristia privadamente, sem violarem a lei civil. 
Estamos vendo o começo do cumprimento da profecia 
de A Verdadeira Vida em Deus que culmina no 
fechamento de todas as Igrejas e a absoluta proibição 
do Corpo e Sangue de Jesus para todos os fiéis e para 
todos os ministros no mundo inteiro (o fim do Sacrifício 
Perpétuo). Por esta razão podemos ver, em Ap 6,6, que 
a Misericórdia de Deus não permitirá que, por um 
tempo, o Montador do cavalo preto cause prejuízo ao 
“óleo e ao vinho” – elementos exigidos para os 
Sacramentos da Eucaristia (Sangue de Jesus), da 
Crisma, da Ordem e da Unção dos Enfermos. O Senhor 
nos avisou em várias de Suas mensagens que esta 
proibição nos será imposta. Aqui está uma das 
mensagens que diz isso claramente, em detalhe, muito 
antes de acontecer. 
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22 de dezembro de 1993: “Vassula, escreve: sim, 
aqueles que, sem qualquer razão, rejeitaram Meus 
apelos confessarão: ‘nós pecamos, agimos 
impiamente; Senhor, por quanto tempo esta desastrosa 
iniquidade, do santuário e do exército, deve ser calcada 
aos pés? por quanto tempo ficará a Verdade enterrada, 
desde que eles A lançaram por terra?1 isso é 
consequência dos nossos pecados e dos crimes de 
nossa apatia?’ e Eu vos direi: quando a Morte penetrava 
pelas vossas janelas, Meus angustiados apelos e Meus 
avisos nunca foram ouvidos; eles foram ridicularizados 
ou ignorados; quando vim a vós, mancando e, como um 
mendigo queixoso, suplicando vossa atenção, vós vos 
enraivecestes e Me expulsastes; quando vim a vós, 
como um pai aflito, para vos avisar de que vossa carne 
havia se desfeito, embora estivésseis de pé, e de que 
vossos olhos apodreciam enquanto ainda em suas 
órbitas, e de que, embora tivésseis fama de estar vivos, 
estáveis deteriorando,2 vós vos enraivecestes e fizestes 
guerra contra Mim e contra todos os santos que vos 
tenho enviado; e agora o terror cai sobre vós; ‘por que, 
Meu Senhor?’ vós direis, ‘por que entregastes Vosso 
Lugar Santo ao poder da besta?3 não mais beberemos 
Vosso Vinho? não mais comeremos Vosso Pão? não 
mais plantaremos vinhas? somos agora obrigados4 a 

 
1 Dn 7,23; Dn 8,12-13. 
2 Alusão a: Mt 6,22-23 e Ap 3,1-6. A Igreja de Sardes. 
3 O Senhor me disse que a besta representa os maçons. 
4 Alusão a Ap 13,16-17. 
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obedecer ao Ímpio1 e àqueles que estão sob o domínio 
da besta?’ 2 

Eu vos lembrarei, então, de que vos tenho 
enviado Meus servos profetas tão persistentemente, 
tão frequentemente, para dizer: ‘usai, cada um de vós, 
uma roupa de saco, arrependei-vos, corrigi vossas 
ações, jejuai a pão seco e água!’ mas não Me 
escutastes... não vos arrependestes nem vos 
humilhastes, pois trocastes a escuridão pela luz e a luz 
pela escuridão; e, no entanto, digo-vos que ainda está 
para vir um tempo de tal angústia qual jamais terá 
havido, desde que as nações existem;3  

quando Meu Dia chegar, o sol ficará tão negro 
como um saco de crina; a lua arderá e os alicerces da 
terra serão sacudidos, e como entranhas saindo de um 
abdômen, a terra vomitará seus demônios; quando isso 
acontecer, os homens desejarão a morte, mas não a 
encontrarão! então o céu se enrolará como um 
pergaminho e, imediatamente, se dissolverá em 
chamas, e todos os elementos se fundirão no calor;4 
esse dia chegará mais cedo do que pensais; realizarei 
essas profecias durante vossa vida;  

quando esse Dia chegar, bons e maus perecerão 
igualmente; os maus, por terem mostrado só maldade 
e os bons, por não terem ouvido Meus avisos; embora 
tenhais visto muitas coisas, vós não as observastes; e 

 
1 Também como o Rebelde. Ver 2Ts 2,3-4. 
2 A besta em Ap 13,1-18, representa a maçonaria. 
3 Dn 12,1. 
4 2Pd 3,12. 
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embora vossos ouvidos estivessem abertos, não Me 
ouvistes; quem de vós está escutando agora?  

...quando todas essas coisas acontecerem, 
reerguerei Meu Sacrifício Perpétuo no Lugar Santo, tal 
como era nos dias de outrora; imediatamente depois, 
todas as nações e todos os habitantes da terra1 Me 
adorarão e Me reconhecerão como o Cordeiro Sacrificial 
no Sacrifício Perpétuo; o anátema será levantado2 e 
Meu Sacrifício Perpétuo estará de novo em Seu Lugar 
Santo; a partir daí, nunca mais haverá noite porque 
Minha Presença3 brilhará sobre todos vós;4  

então, uma vez mais, todos virão beber Meu 
Sangue e comer Meu Corpo, reconhecendo Meu 
Sacrifício; todos, a uma só voz e um só coração, Me 
servirão, dia e noite, em Meu Santuário, e Eu 
derramarei Minha Palavra em cada coração... quanto 
àqueles que clamaram por Mim, arrependendo-se e 
admitindo seus pecados,5 eles também ficarão, uma 
vez mais, diante de Mim, para Me servir e eles nunca 
mais terão fome nem sede, o sol nunca mais os afligirá, 
nem qualquer calor ardente;6 porque Minha Presença 
os consolará, e eles nunca mais perguntarão: ‘onde 
está Vosso Vinho?’ ou ‘onde está Vosso Pão? de Quem 
nos alimentaremos?’, pois agora Vosso Criador estará 

 
1 Alusão a Ap 6, 15-17. 
2 Ap 22, 3. A extinção do Sacrifício Perpétuo. 
3 Na Eucaristia, o Santo Sacrifício. 
4 Ap 22, 5. 
5 Os pastores que se arrependeram antes do Dia do Senhor. 
6 Ap 7, 16. 
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no meio de vós, e Eu prometo que habitarei convosco1 
e prometo que nunca mais a terra cairá em tal angústia;  

uma vez mais, derramarei sobre todos vós Paz e 
Segurança; e os olhos daqueles que veem não mais 
serão fechados, e os ouvidos daqueles que ouvem 
ficarão alertas; ouve-Me, filha, dize a Meu povo: Vosso 
Salvador está vindo e o prêmio da vitória está com Ele; 
Seu Nome: Fiel e Verdadeiro, Senhor dos senhores, Rei 
dos reis;”2 

 
Já no ano de 1988, o Senhor nos avisava: 

23 de março de 1988: “(   ) criação! cuidado com 
o demônio, pois ele está redobrando seus esforços para 
vos iludir e, nesse ínterim, ele finge não existir para 
poder agir sem ser temido; ó criação! ele prepara um 
grande holocausto para vós, oh! como Eu grito de Minha 
Cruz! criação, voltai para Mim! não deixeis que ele vos 
engane e não Me rejeiteis! rezai, rezai pelo retorno das 
almas, que cada alma aprenda as orações que te dei;3 
amo todos vós; (...)” 

Nesta mensagem, nosso Senhor parece 
excessivamente angustiado quando nos anuncia que 
Satanás está preparando um grande holocausto para 
nós. A COVID-19 está se tornando um holocausto, 

 
1 Ap 21, 3.  
2 Ap 17, 14; Ap 19, 11. 
3 As orações: o “Lembrai-vos” de São Bernardo, a “Oração de São 
Miguel” e a “Novena de Confiança ao Sagrado Coração”. 
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espalhando-se como névoa por todo este planeta, 
matando as pessoas em massa! 

4 de maio de 1988: “(...) Vassula, a Hora é 
iminente, por demais iminente! ó Meus bem-amados, 
vinde! vinde a Mim! Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida; vinde a Mim, agora, enquanto ainda há tempo; 
enquanto a grama ainda está verde e as flores ainda 
florescem nas árvores; oh! vinde! amo-vos 
excessivamente! Eu sempre vos amei apesar de vossa 
fraqueza e de vossas maldades; criação, por que vos 
lançais tão prontamente aos pés de Satanás? criação, 
voltai para Mim enquanto ainda sopra a brisa da 
primavera e ainda há tempo para vossa conversão; ah! 
Vassula, o tempo está quase terminando,1 o que está 
para acontecer está muito próximo de vós!” 

Na visão, vi pessoas tentando respirar e inspirar 
esse “vento”, mas em vez de ficarem aliviadas, elas 
eram incendiadas por dentro. Sabemos que a COVID-
19 ataca os pulmões. Esse “vento” mortal representa a 
COVID-19 que se pode pegar inspirando-se o ar de uma 
área infectada. Significa também que, se as pessoas 
morrem, boas ou más, como Jesus disse uma vez, quer 
seja de doença, de acidentes, de fome, de catástrofes 
ou de guerras, elas morrem por causa de nossa 
apostasia. Este “vento infectado”, que também 

 
1 Enquanto Jesus dizia essas palavras, tive interiormente a visão de 
um vento quente, mortal, venenoso e forte soprando em nós e na 
natureza, deixando apenas morte em sua passagem, matando tudo 
o que tocava. 
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podemos chamar de praga, contaminará pessoas boas 
e más; as boas que, apesar disso, deixaram de 
acreditar e de ouvir os avisos de Deus contidos nas 
mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, e também 
por outras razões diferentes, e as más, pela sua 
apostasia. Todas sofrerão e perecerão igualmente; não 
haverá diferença. Para entender, leia também: Lc 13,1-
5.  

Na visão, com a passagem do vento, vi as árvores 
soltando todas as folhas e murchando 
espontaneamente. O Pe. Iannuzzi disse: “Muito 
parecida com a Palavra de Deus no Livro do Apocalipse, 
que não se limita a um único evento, assim também a 
profecia de Deus sobre um castigo que afligirá os 
pulmões por conta de nossa apostasia pode se repetir 
no futuro. Vários estudiosos da Bíblia reconhecem 
paralelos bíblicos e sua relação com a profecia cristã. 
Os paralelos bíblicos sugerem que um acontecimento 
ou profecia bíblica podem ser seguidos por um 
acontecimento futuro padronizado, após sua 
manifestação anterior.” 
 

Em 23 de setembro de 1991 o Pai Eterno falou: 

“o que vês, filha?” 

A Santa Face de Vosso Filho sufocada pela dor. 
Sua Face está como no Santo Sudário. 
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“não é isto o suficiente para prosseguires e 
sacrificares um pouco de teu tempo e energia? olha 
novamente, filha... o que vês agora, Vassula?” 

Vejo algo como uma nuvem macia e vermelha 
enchendo o céu, pairando acima de nós e, no entanto, 
movendo-se como neblina e cobrindo ainda mais o 
céu; ela se move suave, mas firmemente. 

“escreve: ‘como a aurora, espalha-se sobre as 
montanhas um povo numeroso e poderoso, como 
jamais existiu nem tornará a existir outro depois dele, 
de geração em geração;1’ sim, está próximo...  

e agora, o que vês, Vassula?” 

Tochas humanas vivas... 

Este mal está obviamente cobrindo muitas nações 
como neblina e, no entanto, não podemos dizer que não 
nos foram dados sinais desta guerra contra um inimigo 
invisível! Agora vivemos esta pandemia em todo o 
mundo e a transmissão é através de ‘gotículas’, e 
gotículas são como ‘neblina’. 

 

Aqui está uma outra profecia da COVID-19, dada por 
nosso Pai do Céu: 

 
1 Joel 2,2. 
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13 de fevereiro de 2016: “Minha paz te dou; podes 
anotar Minhas Palavras?” 

Sim, Senhor... 
“esta geração é difícil de se dobrar; enfraquecidos 

por seus pecados, eles põem sua confiança em Satanás, 
estabelecendo nele a sua esperança; apesar de Eu ter 
Me colocado diante de cada um para que Me visse, 
poucos notaram; seus líderes tornaram-se cruéis, e a 
morte está à espera de muitas nações através de suas 
mãos; quanto chorei sobre ti, criação! Tu, cuja vida 
agora vai desembocar na morte; então, quando as 
chamas começarem a lamber teus habitantes como 
línguas de fogo estalando no ar, Eu perguntarei a esta 
geração: onde acharás alívio? e em quem? em Satanás? 
em teu ego e em ti mesma? 

chegou a hora de exercer Minha Justiça, porque o 
castigo desta geração descrente está às vossas portas; 
Minhas ordens serão cumpridas ao pé da letra; quando 
ouvires um trovão, Minha Voz será ouvida, trovejando 
em teus ouvidos, ressoando até os confins da terra; 
então saberás que o mundo e todos os que nele vivem 
ouvirão a voz da Justiça: o mal levará a morte a muitas 
nações... a ruína chegará furtivamente a cada cidade; 

ouviste que ‘o Anjo de Yahweh cercará as cidades 
e nações’ chamando todos ao arrependimento? isto é o 
que irá ocorrer nos dias vindouros; 

portanto, tu que entraste em Minhas Cortes e 
acreditaste nas Minhas palavras, reza e não te apavores 
nem tenhas medo, mas tu que tens zombado das 
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Minhas palavras anos a fio, golpeando Meus profetas 
com a língua, cuidado! porque usaste mentiras para 
justificar tuas mentiras, enterraste, na realidade, 
Minhas Palavras em teu próprio túmulo; sim, na 
realidade, tens distorcido Minhas Palavras; mas teus 
pecados criaram um abismo entre ti e Mim; e agora a 
Justiça não mais será contida; Eu te digo: amargos 
serão teus próximos dias quando te confrontarei... reza 
e não permitas que tuas pálpebras se fechem para 
caíres no sono! 

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; 
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detende Vossos anjos da calamidade, 

dando-nos mais uma chance para nos mostrarmos 

dignos de Vossa Bondade; 

ponho minha confiança em Vós; amém’ 

com que alegria, então, receberei esta oração; 
esta oração que Me fará ceder! filha, abençoarei todos 
aqueles que rezarem com sinceridade esta oração; que 
esta profecia seja ouvida; ‘o dia e a hora pertencem a 
Mim, vosso Deus’ - isto é o que dirás aos que te 
perguntarem sobre o dia e a hora da Minha Justiça! O 
Amor te ama;” 

Esta oração é para este tempo. Nosso Deus a 
preparou para nós em 13 de fevereiro de 2016, quatro 
anos atrás! Esta oração Lhe agradará se a rezarmos. 
Por favor, divulguem-na em todo o mundo, e que todos 
a rezem com um coração humilde... Ela mostra como 
Deus tem boa vontade em querer ajudar-nos a sair de 
nossa miséria! 

Estas duas mensagens, a seguir, são também muito 
significativas: 

Em 23 de maio de 2018, há dois anos, eu ouvi 
claramente uma Voz falando em francês, dizendo 
repetidamente: ‘logo ocorrerá uma explosão 
atmosférica.’ Quase um ano depois, em 10 de abril de 
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2019, Cristo voltou ao assunto e dessa vez eu o anotei 
na mensagem em nota de rodapé.  

Cristo falava de uma explosão atmosférica ou, 
metaforicamente, de um fogo que virá sobre nós. Ao 
dizer que esse “fogo” não é aceso pelo homem, faz-nos 
entender que Ele fala metaforicamente, que não se 
trata de um fogo normal, mas de algo diferente que 
consumirá as pessoas, tal como um vírus que circula na 
atmosfera e que qualquer um que o inale pela boca, 
nariz ou olhos, será infectado (aceso por dentro), até 
mesmo por um toque de uma área infectada. A Voz que 
eu ouvi usou as palavras “explosão atmosférica”, o que 
significa também que terá os mesmos efeitos mortais 
que os de uma bomba. Na mensagem, Cristo continua 
dizendo que afetará não só muitas nações, mas 
também a economia, o que é óbvio, pois Ele usa a 
expressão: “e consumirá o que o homem construiu.” 
Aqui está a profecia, precisamente de um ano atrás: 

10 de abril de 2019 (um trecho) “(...) a Besta vos 
persegue enchendo-vos com as suas mentiras, 
assediando-vos no silêncio da noite para que não seja 
revelada; como uma sombra escura que vagueia na 
obscuridade, ela vos prepara armadilhas; sua boca está 
cheia de obscenidades, e com todos os males que vos 
causou, geração, ainda não estais cientes de suas más 
intenções... e de sua maldade? quantos avisos mais 
terei que dar? 



24 
 

dias de provação estão à vossa frente; um 
fogo1 não aceso pelo homem vai devorar nações e 
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; 

volto-Me para o Ocidente, e depois para o Oriente, 
e vejo Minha Casa extraviando-Se porque muitos 
deixaram de procurar a Luz; muitos agem como bem 
entendem, com decisões erradas que deformam Meu 
Corpo; de diversos modos, eles Me eliminaram de suas 
vidas; Minhas Leis e Meus Ensinamentos são 
aniquilados sob os escombros de Minha Casa, deixando 
Minhas Obras para trás;” 

Neste parágrafo, Cristo fala para Suas Igrejas que 
continuam divididas, e diz que Seus ministros ainda 
estão em desacordo uns com os outros, com um 
orgulho e autossuficiência farisaicos que sufocam o 
Espírito Santo. 

“vossa carne está se decompondo, geração, e 
vossa alma é como uma terra seca, sem água; Eu 
preciso ouvir um grito de arrependimento; Meu 
Sacrifício foi em vão? nenhuma criatura que Meu Pai 

 
1 Em 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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criou dura mais que uma flor silvestre que, com uma 
rajada de vento, perece, mas sua alma dura por toda a 
eternidade... e para sempre; Eu sou o Guardião de 
vossa vida; Eu vos guardo, vos salvo e vos protejo; dei 
a Minha Vida por vós para que possais viver, o que mais 
poderia Eu ter feito que não fiz? levantai-vos, então, 
agora! e arrependei-vos! admitindo vossos atos de 
horror1; era da maldade, abandonai vossos maus 
caminhos, reparai vossa conduta e ações e Eu vos 
ouvirei e vos perdoarei; não vos esqueçais de que Eu 
dei a Minha Vida por vós; fugi do pecado como de uma 
serpente; 
nestes últimos dias, estou usando os ventos como 
mensageiros, enviando-os ao deserto, como nômades, 
para edificarem Meu Corpo2, para O embelezarem e 
para O unirem; (...) ic” 

A Crise Econômica 
A Igreja nos ensina que, do mal, Deus pode tirar 

o bem; talvez seja assim para nos fazer entender que 
a riqueza, por si só, não é suficiente para nos fazer 
felizes, sem a Presença de Deus em nossas vidas. É 
como se Deus nos permitisse passar pela Quaresma 
experimentando um grande jejum, experimentando 
uma abstinência global! Talvez Deus nos esteja pedindo 
para deixarmos de viver do modo que costumávamos 

 
1 Aos Olhos de Deus, qualquer pecado, mesmo os pequenos pecados 
que, aos nossos olhos, consideramos insignificantes, são um horror 
aos Olhos de Deus, e Ele os vê sempre tão grandes!                                                                     
2 A Igreja. 
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viver. Talvez Ele esteja tentando colocar as coisas em 
ordem e ajustar a balança, isto é, dizendo-nos que 
nossa saúde espiritual e nossa saúde física contam 
muito mais do que a saúde da economia. Cuidar uns 
dos outros em tempo de crise é mais valioso e nobre, 
aos Olhos de Deus, do que amontoar tesouros na terra. 
A natureza já está se curando; os céus parecem, 
finalmente, “respirar” o ar está mais limpo, não existe 
mais poluição como antes. 

A crise econômica é outro grande sinal para a 
humanidade. O Deus Todo-Poderoso está agora 
destroçando Mamon, que representa o deus do 
dinheiro, em quem o mundo confiou, a quem ele se 
curva e adora, trazendo egoísmo, ganância, guerras e 
maldade ao coração do homem, em vez do amor de 
Deus. Para nos proteger, o amor de Deus vai além da 
compreensão humana, pois Ele nos tranquiliza em Sua 
mensagem datada de 8 de julho de 1989: 

“Eu sou o Senhor e o vosso Refúgio; quando 
precisardes de Mim, em tempos de perigo, lembrai-vos 
de chamar Meu Nome e Eu correrei em vosso auxílio; 
agarrai-vos a Mim, bem-amados, pois Eu sou o vosso 
Deus que vos protege...” 

O que importa é que nos arrependamos e 
coloquemos Deus de volta em nossas vidas. Além disso, 
não devemos ter medo. Se estivermos junto de Nossa 
Mãe Santíssima e de Jesus, não temos nada a temer. 
Deus não volta atrás em Sua Palavra. Em Isaías, Ele 
diz: “Não temas, porque estou contigo; não te 
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apavores, pois Eu sou o teu Deus; Eu te fortaleci, sim, 
Eu te ajudei; Eu te sustentei com a Minha destra 
justiceira...” (Is 41,10). 

O que acontece é que ninguém esperava que esta 
onda de pandemia cobrisse o globo inteiro tão 
rapidamente, espalhando-se por todas as nações! É 
como se Satanás estivesse lançando seu vômito mortal 
sobre nós, como Jesus disse em 6 de maio de 1992. Ele 
nos odeia! Mas o Senhor virá em nosso auxílio. “Hoje, 
Satanás vomita todo o seu ódio sobre a terra; em sua 
raiva, ele despedaça e derruba países, ele destrói e traz 
desastre após desastre, mas, com grande poder, Minha 
Mão reconstruirá tudo o que ele despedaçou...” 

Por todos esses anos, Jesus vem nos avisando, 
repetidamente, que Satanás está preparando um 
grande holocausto para nos destruir, e que este mal 
invisível causado pelo homem se aproximará de nós 
furtivamente como um ladrão, inesperadamente; 
deslizará sobre nós como uma serpente, em silêncio, 
porque deixamos nossas portas bem abertas, 
permitindo que o maligno entre. Deus não quis que este 
mal acontecesse, mas Ele o permitiu, afinal, para Seu 
próprio objetivo. 

No entanto, se as pessoas continuarem a negar 
Deus em suas vidas e continuarem sua rebelião contra 
Ele, depois que esta pandemia passar, o Senhor nos 
avisou que haverá um Furacão de Fogo com enxofre 
caindo do alto sobre nós, depois que Ele nos der 
novamente um último grande Aviso. Nós estaremos 
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atraindo do alto, mais uma vez, a Justiça de Deus. 
Lembram-se de Nínive? Nós somos uma Nínive 
moderna, mas na verdade, ainda pior porque, pelo 
menos, o rei de Nínive, ao ser avisado, tomou 
imediatamente uma atitude e jejuou e deu ordens a 
todas as pessoas e seus animais para que também 
jejuassem, e vestiu-se de saco, arrependendo-se, e por 
isso Deus Se compadeceu. 

O Dia do Aviso e o Furacão de Fogo 
Portanto, convido as pessoas de boa fé a rezarem 

pelas pessoas que não escutam, porque o grande Aviso 
será o último aviso, antes do grande Castigo de Fogo. 
Quando o Castigo de Fogo vier, a terra tremerá e sairá 
do seu eixo. Como resultado, até a gravidade da terra 
pode mudar por alguns momentos. Os poucos que 
permanecerão no mundo (depende de nós 
conseguirmos que mais pessoas retornem a Deus e 
façam a Sua Vontade) finalmente gozarão de um 
período de paz. Vamos ouvi-Lo desta vez? Vamos, 
finalmente, levar a sério Suas mensagens proféticas de 
“A Verdadeira Vida em Deus”? Aqui estão as Próprias 
Palavras de Cristo: 

18 de fevereiro de 1993: “(...) escreve: Eu saí do 
Céu para vos alcançar, mas vós Me escutastes? saí de 
Meu Trono para entrar em vosso aposento para vos 
cortejar e vos recordar de que sois herdeiros de Meu 
Reino; saí de Minha Morada e tomei o caminho do 
deserto à vossa procura; o Mestre dos Céus não vos 
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negou Seu Amor, jamais! Eu permiti que vossos olhos, 
criação, contemplassem um Rei em Sua Beleza, para 
vos atrair;  

para honrar Meu Nome, ressuscitei os mortos 
para que vos pregassem Meu Reino; onde está vossa 
resposta? e vós, que falais sobre a Unidade, pensais 
que as palavras vazias vos unirão? quem de vós está 
disposto a perder todo o seu conforto e a seguir-Me? 
dizei-Me, quem de vós será o primeiro a pôr fim à Minha 
Agonia e aos Meus lamentos pela Unidade e pela Paz, 
antes que a Hora venha? essa Hora que faz tremer 
todos os Meus Anjos;  

quem, dentre vós, é a alma que cultivará as 
nações com sementes de Amor e de Paz? quem, por 
Minha Causa, seguirá fielmente a Luz, invocando Meu 
Nome, dia e noite? quem, dentre todos vós, será o 
primeiro a pôr seus pés em Minhas Pegadas manchadas 
de sangue? estais sinceramente Me buscando? vede, 
aproximam-se os dias em que virei com Trovão e Fogo 
mas, para Minha aflição, encontrarei muitos de vós 
inconscientes e em profundo sono!  

Eu vos envio, criação, mensageiro após 
mensageiro, para romper vossa surdez, mas agora 
estou cansado de vossa resistência e de vossa apatia; 
estou muito cansado de vossa frieza; estou cansado de 
vossa arrogância e de vossa inflexibilidade, quando se 
trata de vos reunirdes pela unidade; enchestes e 
transbordastes o Cálice do Estupor; intoxicados pelas 
vossas próprias vozes, vos opusestes à Minha Voz, mas 
não será para sempre; em breve caireis, pois vos 
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opusestes à Minha Voz através dos enganos absurdos 
de vossa voz; naturalmente, Minha Igreja está em 
ruínas por causa de vossa divisão; não colocais em 
prática Meus conselhos nem realizais Meus desejos por 
falta de fé; mas Eu exporei vosso coração a vós e ao 
mundo inteiro; mostrarei como vós, secretamente, 
fazíeis planos para destruir Minha Lei;1 

o sexto selo está prestes a ser aberto2 e sereis 
todos mergulhados na escuridão e não haverá luz, pois 
a fumaça lançada do Abismo será como a fumaça de 
uma enorme fornalha, de tal modo que o sol e o céu 
serão escurecidos por ela;3 e de Meu Cálice de Justiça, 
Eu vos farei semelhantes a serpentes e víboras, Eu vos 
farei rastejar sobre vossos ventres e comer poeira4 
nesses dias de escuridão; Eu vos esmagarei contra o 
solo para vos lembrar de que não sois melhores que as 
víboras... ficareis sufocados e asfixiados em vossos 
pecados; 

em Minha ira, pisarei em vós, em Minha cólera, 
vos esmagarei! estais vendo? Meus quatro Anjos estão 
parados ansiosamente, agora, ao redor de Meu Trono, 
aguardando Minhas ordens; quando ouvirdes os 
estrondos do trovão e virdes os clarões dos relâmpagos, 
sabei que a Hora de Minha Justiça chegou; a terra 
tremerá e, como uma estrela cadente, se moverá de 

 
1 Muito solenemente, Jesus disse o que se segue. 
2 Ap 6,12. 
3 Ap 9,2. 
4 Gn 3,14. 
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seu lugar,1 removendo montanhas e ilhas de seus 
lugares; nações inteiras serão aniquiladas; o Céu 
desaparecerá como um pergaminho que é enrolado,2 
como viste em tua visão, filha;3 uma grande agonia 
sucederá a todos os cidadãos; e ai do incrédulo! ouve-
Me: e se os homens, hoje, te disserem: ‘ah! mas Aquele 
Que Vive terá Misericórdia de nós; tua profecia não vem 
de Deus, mas de teu próprio espírito’, dize-lhes: 
embora tenhais a reputação de estar vivos, estais 
mortos; vossa incredulidade vos condena, porque vos 
recusastes a acreditar em Meu tempo de Misericórdia e 
proibistes Minha Voz de se difundir através de Meus 
porta-vozes para avisar e salvar Minhas criaturas; 
morrereis também como os maus;  

quando a Hora das Trevas vier, Eu vos mostrarei 
vosso interior; virarei vossa alma do avesso e quando 
virdes vossa alma, negra como carvão, não apenas 
experimentareis uma aflição como nunca antes, mas 
batereis em vosso peito com agonia dizendo que vossa 
própria escuridão é muito pior que as trevas que vos 
rodeiam; (...)” 

 
Esta mensagem de 18 de fevereiro de 1993 tem 

uma dupla profecia. Uma que já aconteceu e que foi o 
tsunami em Sumatra no dia 26 de dezembro de 2004, 
e outra profecia sobre o dia do Aviso, que se refere ao 

 
1 Is 13,13. 
2 Ap 6,14. 
3 21 de julho de 1990. 
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futuro. Como o Pe. Iannuzzi explicou: “Muito parecida 
com a Palavra de Deus no Livro do Apocalipse, que não 
se limita a um único evento, assim a profecia de Deus 
sobre um castigo que afligirá os pulmões por conta de 
nossa apostasia pode se repetir no futuro. Vários 
estudiosos da Bíblia reconhecem paralelos bíblicos e 
sua relação com a profecia cristã. Os paralelos bíblicos 
sugerem que um acontecimento ou profecia bíblicos 
podem ser seguidos de um acontecimento futuro 
padronizado após sua manifestação anterior.” 

Como eu disse, esta mensagem representa 
também o dia do Aviso, em que todos na terra terão 
uma completa revelação de sua própria alma, uma 
iluminação de sua consciência para verem sua alma 
com os Olhos de Deus. Em 18 de fevereiro de 1993, 
Deus revela: “virarei vossa alma do avesso e quando 
virdes vossa alma, negra como carvão, não apenas 
experimentareis uma aflição como nunca antes, mas 
batereis em vosso peito com agonia dizendo que vossa 
própria escuridão é muito pior que as trevas que vos 
rodeiam; (...)” Nesta mensagem Deus declara que, 
quando Ele, em Sua pura Luz, nos enfrentar, Sua Luz 
exporá toda a mancha contida em nossa alma. 
Ficaremos horrorizados ao vermos nossa alma tão 
manchada pelo pecado. Simbolicamente, as pessoas se 
sentirão “nuas” como Adão e Eva se sentiram “nus” 
quando Deus lhes revelou seu pecado. 

Deus nos fará bem conscientes de nossa 
pecaminosidade e de nossa miséria; será uma 
consciência de si mesmo como nunca antes. Será como 
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um fogo imaterial queimando dentro de nossa 
consciência. Chama-se o Dia do Senhor. Algumas 
pessoas já foram visitadas por nosso Senhor desta 
forma e já passaram por esse fogo imaterial, que os 
levou a um completo arrependimento. Expor nossa 
alma à Sua Luz é um ato de Misericórdia que vem de 
Deus, pois ao receber um completo arrependimento, 
Ele salvará nossa alma. Quanto mais pecados 
carregarmos dentro de nós, mais terrível e doloroso 
será o fogo. 

Quando Deus diz: “(...) e de Meu Cálice de Justiça, 
Eu vos farei semelhantes a serpentes e víboras, Eu vos 
farei rastejar sobre vossos ventres e comer poeira 
nesses dias de escuridão...”, Ele parece revelar que a 
gravidade da terra pode mudar, por apenas alguns 
momentos, depois de um grande terremoto. 

Vou acrescentar aqui uma mensagem que foi 
dada por nossa Santa Mãe, que nos explica como o mal 
atrai o mal e o que devemos fazer para evitá-lo. 

15 de maio de 1990: “a Paz esteja convosco, 
filhos; Eu, vossa Santa Mãe, vos preparo para 
encontrardes o Senhor; educo-vos em vosso 
crescimento espiritual; cubro-vos com graças para 
ajudar-vos e encorajar-vos; percebei que estes são dias 
especiais que viveis em vossos tempos, estes são os 
dias que precedem a Vinda do Senhor, eles são a 
abertura do caminho por onde o Senhor virá; estes dias 
são uma preparação para a descida de vosso Rei; rezai 
para que todos estejam prontos; rezai, Meus filhinhos, 
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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 compreendam Vossa Fidelidade, 
eu rezo e Vos peço todas essas coisas, Pai Justo, 
para que todas as nações se convertam e sejam 
curadas 
através das Chagas de Vosso Filho Bem-Amado, Jesus 
Cristo; 
amém;’ 

pedi ao Pai para perdoar as almas teimosas que 
se recusam a ouvir e a ver; o Pai é todo Misericordioso 
e cuidará de todos os Seus filhos; sim, pequeninos, vós 
sois o incenso de Deus quando rezais pela salvação de 
vossos irmãos; quanto mais intensamente rezardes, 
tanto mais poderosas vossas orações se tornam;  
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agradecei ao Senhor que vos chamou e, com Sua 
graça, vos fez ouvir Seu chamado, portanto rezai por 
aqueles que se recusam a ouvir;  

o tempo urge e muitos ainda estão inconscientes 
e em sono profundo; os dias estão voando e Meu 
Coração mergulha em profunda tristeza quando olho do 
alto para a juventude de hoje; falta Amor... mas eles 
também jamais conheceram o amor; muitos deles 
jamais receberam o calor ou o amor de sua mãe, uma 
vez que ela nada tinha para dar; o mundo tornou-se 
frio, gelado, e os pais voltam-se um contra o outro, o 
filho volta-se contra seus pais por falta de amor, a mãe 
recusa as súplicas de amor de seu filho; o mundo está 
morto para o amor, jaz em profunda escuridão porque 
o ódio, a ganância e o egoísmo dominam a terra inteira 
até as suas entranhas;  

Eu estou abalada com as cenas terríveis, com as 
iniquidades deste mundo tenebroso e com a apostasia 
que penetrou no próprio santuário; os desastres, a 
penúria, as calamidades, a guerra e a praga, todas elas 
são atraídas por vós; tudo o que vem da terra, à terra 
volta; a terra está autodestruindo-se e não é Deus que 
vos manda todos esses desastres como muitos de vós 
tendeis a acreditar; Deus é Justo e todo Misericordioso, 
mas o mal atrai o mal;  

rezai intensamente, rezai com vosso coração pela 
conversão e salvação de vossa era; filhos Meus, rezai 
Comigo; preciso de vossas orações; rezai e Eu as 
oferecerei a Deus;  
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Eu vos asseguro que estou convosco onde 
estiverdes; Eu jamais vos deixo, a vós que sois Meus 
filhos; abençoo todos vós;” 

Em Sua Misericórdia, Deus nos dá tempo para nos 
arrependermos, dizendo: “se hoje mesmo vos 
humilhardes e admitirdes, com sinceridade, que sois 
pecadores e indignos, Eu removerei vosso espírito de 
letargia que paira sobre vossa nação!” – 18 de fevereiro 
de 1992. 

 
No entanto, se as pessoas ainda não escutarem, 

não se humilharem e não se arrependerem, eis o que 
Jesus diz em Sua mensagem de 18 de maio de 2013: 
“o Pai gritará: ‘Basta!’” 

“(...) 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, irá colher; um fogo irá irromper, mais 
violento do que jamais foi visto por olhos humanos; e 
os elementos da terra se fundirão, consumindo a 
natureza, os seres humanos, os animais e todo o resto! 

Minha filha, este fogo é inevitável; Meu Coração 
chora de tristeza, mas este será o único remédio que 
agora resta! estou em incessante agonia e trespassado 
por espinhos cravados em Meu Corpo; Meus anjos 
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choram, escondendo seu rosto com as mãos ao ver 
como esta geração perecerá, logo que Meu Pai gritar: 
‘basta!’; não digais, então: ‘ah, mas a compaixão do 
Senhor é grande, Ele nos perdoará’; esquecestes que 
tanto a misericórdia quanto a ira procedem do Pai? 
preciso, antes de tudo, de reconciliação e de uma 
verdadeira metanoia por parte de todas as Igrejas; um 
encontro em Meu Nome Me glorificará; 

Vassula, faz com que Minha Casa seja una! 
Comigo a teu lado, não precisas temer! embeleza a 
Minha Casa e fá-la reviver, trazendo-a à unidade! 
prossegue no caminho que tracei para ti, persiste no 
caminho da unidade e naquilo que te tenho confiado; 

diz a Meus Pastores, nesses encontros, que sua 
alegria deve ser encontrada em Mim e em nenhuma 
outra parte; que o vosso olhar repouse sobre Mim; não 
vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda; 
mantende vossos pés em Minhas Pegadas manchadas 
de Sangue, vós que sois Meus sacerdotes e vós que sois 
Meus colaboradores nesta Obra; Eu vos levarei para 
Casa, de braços dados, assim como dois bons amigos; 
caminharemos juntos sobre safiras, em Minha Glória, e 
faremos uma entrada triunfal em Minhas Cortes; dirijo-
Me agora a vós, que sois Minha Propriedade, Meus 
amigos, a vós cujo coração foi sensibilizado por Minha 
Voz, por Meu Nobre Tema, e que vos unistes ao Meu 
Poema de Amor, Unidade e Reconciliação; Eu vos digo: 
Meu Pai vos abençoou; em majestade e esplendor 
subireis ao Céu Comigo, direto para o Meu Trono; e Eu, 
com o Meu Cetro Real, vos conduzirei a vossos 
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aposentos dentro da Minha Cidade, em Meu Reino; Eu 
vos chamei e cuidei de vós, jamais vos deixando fora 
de Minha Visão... 

João, Meu discípulo, era uma lâmpada acesa e 
brilhante; sede como Meu João, sede luminosos e 
brilhantes neste mundo tenebroso e não espereis pela 
aprovação humana, pois isso não deve significar nada 
para vós, assim como não vale nada para Mim; não 
deixeis que isso vos preocupe, queridas almas; sede um 
e vivei a Unidade que recomendei que vós vivêsseis; ic” 

Apenas alguns anos atrás, o Senhor de repente 
disse que “nada pode ser retirado dele, agora” (do 
Castigo de Fogo), mas que Ele pode diminuir a força 
desse Castigo, somente se ouvir, por parte desta 
geração, um grito de arrependimento e orações, 
emendas e atos de reparação. Se ouvir isso, Ele cederá 
e terá compaixão de nós, diminuindo, assim, o flagelo. 

Afinal, somos responsáveis não só por nossas 
próprias almas e nossas próprias vidas, mas por toda a 
humanidade. Eu pergunto às pessoas: por que vocês 
acham que Deus Se preocupa com o nosso bem-estar 
e Se dá ao trabalho de vir até nós para nos avisar com 
antecedência? Ele faz isso por causa da grandeza do 
Amor que tem por nós! Ele vem para nos fazer lembrar 
de nossas verdadeiras raízes, pedindo a nós, e 
especialmente às Igrejas, que nos reconciliemos uns 
com os outros. O futuro está à nossa frente e, segundo 
as profecias de Nosso Senhor, a Unidade das Igrejas 
também acontecerá, mas de que modo? 
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Jesus perguntou: “Geração, a unidade virá, mas 
de que modo, pela paz ou pelo fogo?” Então, depende 
do que as Igrejas escolherem. 

Em 19 de fevereiro de 1993, o Senhor nos disse: 
“estás vendo, filha, logo revelarei também a 

Minha Justiça; o Meu Plano tem um tempo 
determinado; os Meus Apelos Misericordiosos também 
têm um tempo determinado; terminado esse tempo, 
mostrarei a todos, bons e maus, que a Minha 
severidade é tão grande quanto a Minha misericórdia, 
que a Minha ira é tão poderosa quanto o Meu perdão; 
todas as coisas que Eu predisse, acontecerão agora 
rapidamente – nada pode ser retirado delas...” 

7 de fevereiro de 2002: Um aviso para o mundo sobre 
a COVID-19 

“Minha Cidadela, Eu te chamei para anunciares o 
Meu Regresso; Eu te chamei para  revelares a Minha 
insondável Misericórdia a todos os Meus filhos que se 
mantêm ainda na apatia e no seu próprio mundo de 
indiferença; os Meus persistentes apelos ao 
arrependimento não foram ouvidos; agora o mundo 
rasteja ainda mais profundamente na lama do pecado 
e na sombra da morte; a Minha semente está morta por 
falta de irrigação; muitos dos Meus pastores Me 
desapontaram, arrastando com eles milhões de almas 
para o Abismo e para a perdição; pode alguém dizer: 
‘nós não fomos avisados; não vimos nenhum sinal 
divino?’; e continuam vivendo para si mesmos... 
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esta geração tornou-se morta para a Minha 
Palavra e prefere viver para Satanás, que lhes dá tudo 
aquilo que se opõe à Minha Lei de Amor; chamam isso 
de liberdade e independência, mas, na realidade, eles 
são prisioneiros do Maligno; agora, cada homem está 
equipado para a guerra; a escuridão governa o mundo; 
seus corações, que são vis e habitados por toda espécie 
de espíritos maus, são motivados unicamente pelo 
Príncipe das Trevas; 

Eu dei, a todos vós, tempo e ocasiões para vos 
livrardes da maldade e da impiedade, e para refletirdes 
na Minha Bondade, nestes tempos de Misericórdia; por 
um comando real, vos tenho mostrado no céu, sem 
cessar, admiráveis prodígios, para reavivar a vossa fé, 
mas tantos de vós, especialmente nos Estados Unidos, 
depois de terdes sido encorajados a marchar pelo 
caminho das virtudes que conduzem a Mim e à Vida 
Eterna, vos voltastes contra Mim e contra os Meus 
enviados, que são os portadores da Minha Palavra e, 
com desprezo, Me rejeitastes; tanto os orgulhosos 
quanto os humildes tomaram a resolução de destruir 
esta Obra;   

Meu Reino Imperial está bem às vossas portas, 
mas será que estais dispostos a receber-Me? com 
generosidade e com real prodigalidade, preparei um 
banquete de alimento espiritual para reavivar o vosso 
espírito; quando Eu estava lá, esperando por vós, para 
vos alimentar com Minha própria Mão, a fim de vos 
salvar da morte, vós vos recusastes a aceitar; 
considerando, portanto, vossa relutância por uma 
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verdadeira metanoia1 e como, ao invés disso, 
mostrastes hostilidade para com Meus avisos, as 
recentes cenas de lamentos que ocorreram2 não são 
nada, comparadas às manhãs dolorosas que vos 
aguardam;3 manhãs dolorosas que serão atraídas por 
vossas próprias mãos;” 

Como sabemos através do noticiário, Nova Iorque 
foi severamente atingida e está sofrendo muito com o 
vírus da pandemia, com um número de mortes em sua 
cidade muito maior do que as vítimas das Torres 
Gêmeas. 

“vossa nação governa em completa oposição a 
toda a Minha Lei de Amor, que difere de vosso estranho 
sistema de leis; leis que cometem os mais hediondos 
crimes, a ponto de colocarem em perigo não somente 
a terra, mas também a estabilidade de todo o cosmos;  

tantas vezes cedi Meu Cetro, até mesmo a seres 
não existentes;4 hoje, com tristeza, vejo do alto como 
os vossos desígnios se voltam contra vós mesmos; o 
mundo já está provando os frutos de seu próprio curso, 
fazendo a natureza rebelar-se em convulsões, atraindo 
sobre vós mesmos catástrofes naturais, sufocando-se 
com vossas próprias maquinações; Eu vos alertei por 
muitos anos, mas muito poucos tomaram 

 
1 Arrependimento. 
2 Em 11 de setembro de 2001; esse acontecimento havia sido 
anunciado 10 anos antes, em 11 de setembro de 1991, avisando-nos 
para nos arrependermos... 
3 Ap 11,18: “Chegou o tempo de destruir aqueles que estão 
destruindo a terra.” 
4 Os espiritualmente mortos. 
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conhecimento; essa purificação que agora está como 
um flagelo sobre vós, geração, atrairá muitos a Mim, e 
aqueles que rejeitaram Meus avisos, voltarão para Mim 
em sua aflição; então, quando todas essas coisas 
acontecerem, quando todo ser que não existia passar a 
existir, Eu incendiarei a terra e a libertarei do flagelo; 
quando Deus fala, Sua Voz faz a terra tremer; Meu 
Reino, em breve, estará convosco, porque Minha divina 
visita é iminente, e todos os que foram chamados a 
testemunhar abertamente a todos os habitantes desta 
terra não mais serão reprimidos,1 uma vez que o povo 
será como terra sedenta, ansiando pelo orvalho de 
Minhas Palavras; e eles testemunharão as obras do 
Supremo Deus Trino que eles não conheceram antes, 
nem viram com os olhos de sua alma;  

suplicai ao Céu para que este tempo de 
purificação não seja tão duro convosco como foi com 
Sodoma e Gomorra;  

Minha Igreja será renovada; (...) ic;” 

Estas palavras que Deus proferiu são tão 
verdadeiras: “considerando, portanto, vossa relutância 
por uma verdadeira metanoia e como, ao invés disso, 
mostrastes hostilidade para com Meus avisos, as 
recentes cenas de lamentos que ocorreram não são 
nada, comparadas às manhãs dolorosas que vos 
aguardam; manhãs dolorosas que serão atraídas por 

 
1 Ap 11,11: “Depois dos três dias e meio, um sopro de vida, vindo de 
Deus, penetrou-os e eles se puseram em pé.”              
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vossas próprias mãos;” Esta mensagem não se dirige 
somente aos Nova Iorquinos, mas ao mundo inteiro. Em 
outras palavras, o mundo sofrerá mais do que a queda 
das Torres Gêmeas. Suas mortes foram superadas em 
número por esta pandemia de proporções bíblicas. 

É claro que Nosso Senhor anseia por nos ajudar, 
mas existem condições. Ele está pedindo ao mundo 
para renunciar a seus maus caminhos e fazer a paz com 
Deus. Quanto mais cedo fizermos isso, mais depressa 
Deus se compadecerá e deterá o flagelo. Quanto mais 
tempo esperarmos, mais tempo este mal permanecerá 
vivo entre nós. Temos que confiar n´Ele, pois Ele pode 
nos ajudar. Em Sua Palavra Ele disse: “Com efeito, Eu, 
Yahweh, teu Deus, te tomei pela mão direita e te digo: 
‘não temas, sou Eu que te ajudo’” (Is 41,13). 

Profecia do Tsunami na Indonésia 
Aqui estão outras profecias que se cumpriram no 

nosso tempo, e outras são para o futuro. No dia 10 de 
setembro de 1987, o Senhor me deu uma visão do 
primeiro tsunami que aconteceu em Sumatra no dia 26 
de dezembro de 2004, quase dezoito anos depois 
daquela data. Esse foi o Seu primeiro aviso sobre 
aquele tsunami. No meu caderno no qual recebo as 
mensagens, escrevi: 

“Inesperadamente, Jesus me lembrou de um 
sonho que tive na noite passada e que havia esquecido. 
Era a visão que tive recentemente, mas parecia pior em 
meu sonho.” Então o Senhor disse: ‘escuta, Eu te deixei 
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rever a visão durante o teu sono, para que a sentisses; 
não, não há como escapar!” 

Eu escrevi: “Eu me lembro de quando vi uma onda 
gigante se aproximando. Tentei correr e me esconder, 
sabendo que isso era impossível.” Então perguntei a 
Nosso Senhor: “Mas por que fazeis isso se nos amais? 
Por quê?” Ele respondeu:  

“Eu sou conhecido como um Deus de Amor, e 
também como um Deus de Justiça;” Eu perguntei: “O 
que podemos fazer para impedir isso?” Deus 
respondeu: “Tremendas reparações são agora exigidas 
de todos vós, unindo-vos e sendo um, amando-vos uns 
aos outros, acreditando em Minhas Obras Divinas, 
porque Eu estou sempre no meio de vós.” (10 de 
setembro de 1987). 

A onda que eu tinha visto era um tsunami, mas, 
naquele tempo, eu não conhecia a palavra “tsunami” e 
o descrevi como uma “onda gigante”. O tsunami em 
Sumatra chocou e assustou todos nós. Quando os 
avisos foram enviados por aqueles que Ele escolheu 
como porta-vozes para transmitirem a mensagem do 
Senhor, muitos pastores disseram: “Nós não 
precisamos desses avisos; temos a consolação dos 
livros sagrados dos Padres e a Bíblia Sagrada em nosso 
poder. Nunca deixamos de oferecer sacrifícios e 
orações, então, o que Cristo tem para nos dizer mais 
do que já nos deu?” E fecharam seus ouvidos. 

No dia 24 de dezembro de 1991, na véspera do 
nascimento de Cristo, Cristo estava muito ofendido 
porque muitas pessoas ainda celebravam o Natal sem 
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Ele e sem pensarem no que o Natal representa. Por 
isso, Ele deu um segundo aviso 4 anos depois da visão 
do tsunami que me foi dada em 10 de setembro de 
1987 sobre o que estava por vir: 

“hoje, venho oferecer Minha Paz a toda a 
humanidade, mas muito poucos escutam; hoje, venho 
em termos de paz e com uma mensagem de Amor, mas 
a paz que ofereço é blasfemada pela terra, e o Amor 
que lhes dou é zombado e escarnecido, nesta Vigília de 
Meu Nascimento; a humanidade celebra estes dias sem 
o Meu Santo Nome; o Meu Santo Nome foi abolido e 
eles consideram o dia de Meu Nascimento como um 
grande feriado de lazer, adorando ídolos; Satanás 
entrou nos corações de Meus filhos, encontrando-os 
fracos e adormecidos; Eu avisei o mundo” (24 de 
dezembro de 1991). 

Muitas famílias cristãs celebram o Natal apenas 
como um mero feriado, sem o Santo Nome de Cristo, 
sem se lembrarem do verdadeiro motivo do Natal e sem 
fazerem uma visita à Igreja para adoração, e realmente 
não acreditam e não se importam com a Redenção do 
Salvador. Ao contrário, muitos, em sua apostasia, 
celebram e adoram a árvore de Natal, trocando 
presentes, comendo até ficarem enjoados e divertindo-
se até à loucura, dando à arvore de Natal e à troca de 
presentes mais importância do que ao nascimento do 
nosso Salvador. 

Depois daquela mensagem, ao aproximar-se o 
tempo do tsunami, houve mais avisos. Cristo estava 
tentando nos avisar que logo se revelaria a Justiça de 
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Deus. Cristo me chamou no dia 18 de fevereiro de 
1993, cerca de dois anos após Seu aviso do dia 24 de 
dezembro de 1991. Eis o que Ele disse: 

“vede, aproximam-se os dias em que virei com 
trovão e fogo, mas, para Minha aflição, encontrarei 
muitos de vós inconscientes e em sono profundo! Eu 
vos envio, criação, mensageiro após mensageiro, para 
romper vossa surdez, mas agora estou cansado de 
vossa resistência e de vossa apatia; estou muito 
cansado de vossa frieza; estou cansado de vossa 
arrogância e de vossa inflexibilidade, quando se trata 
de reunir pela unidade; vós enchestes e transbordastes 
o Cálice do Estupor; intoxicados pelas vossas próprias 
vozes, vos opusestes à Minha Voz, mas não será para 
sempre; em breve caireis, pois vos opusestes à Minha 
Voz através dos enganos absurdos da vossa voz; 
naturalmente, Minha  Igreja está em ruínas por causa 
de vossa divisão; (...) a terra tremerá e, como uma 
estrela cadente, se moverá de seu lugar, removendo 
montanhas e ilhas de seus lugares; nações inteiras 
serão aniquiladas; o Céu desaparecerá enrolando-se 
como um pergaminho, como viste em tua visão, filha; 
uma grande agonia sucederá a todos os cidadãos, e ai 
do incrédulo! ouve-Me: se os homens, hoje, te 
disserem: ‘ah! mas Aquele Que Vive terá Misericórdia 
de nós, tua profecia não vem de Deus, mas de teu 
próprio espírito’, dize-lhes: embora supondo que estais 
vivos, estais mortos; vossa incredulidade vos condena 
porque vos recusastes a acreditar em Meu tempo de 
Misericórdia e proibistes Minha Voz de Se difundir 
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através de Meus porta-vozes para avisar e salvar 
Minhas criaturas...” 

Onze anos mais tarde, no dia seguinte ao Dia de 
Natal, em 26 de dezembro de 2004, o tsunami atingiu 
Sumatra na alta estação de turismo, assim como outras 
ilhas, chegando até a África. As palavras de Cristo 
começaram a se cumprir com toda a precisão: “a terra 
tremerá e, como uma estrela cadente, se moverá de 
seu lugar, removendo montanhas e ilhas de seus 
lugares; nações inteiras serão aniquiladas;” A remoção 
de montanhas, assim como o aniquilamento de nações 
inteiras, ocorreu, mas em uma escala menor. Em 
primeiro lugar, o tsunami foi causado por um tremor de 
terra, abaixo do mar. Esse tremor de terra que 
provocou um tsunami atingiu ilhas (remoção de 
montanhas) que desapareceram e depois reapareceram 
mais longe, mas não nas mesmas condições. Em 
segundo lugar, a expressão “atingiu nações inteiras” 
pode ser entendida por haver, naquela temporada, 
muitos turistas de diferentes nacionalidades (nações); 
e em terceiro lugar, fez o planeta sair do seu eixo 
original. Segundo os cientistas, quando o tremor de 
terra ocorreu debaixo do mar, o planeta inteiro tremeu, 
parou por uma fração de segundo e saiu do seu eixo 
normal, precisamente como Nosso Senhor disse que 
aconteceria onze anos antes. Foi confirmado que a ilha 
de Sumatra e também outras ilhas se moveram vários 
metros de seu lugar original. Acreditou-se que uma 
delas teria desaparecido completamente, mas depois 
foi redescoberta em outro lugar. Pela mensagem se 
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entendeu que o tsunami causaria tudo o que Nosso 
Senhor disse durante a época de Natal. Por isso, tudo 
ocorreu, mas talvez em uma escala menor do que em 
outro tempo que virá no futuro com um impacto muito 
maior, talvez causado por um asteroide ou qualquer 
outra coisa. 

Ao mesmo tempo, Cristo também mencionou 
como Ele é ofendido pelos líderes surdos e inflexíveis 
das Igrejas quando se trata de unidade e de unificar as 
datas da Páscoa. Esta é a passagem nessa mensagem: 
“intoxicados pelas vossas próprias vozes, vos opusestes 
à Minha Voz, mas não será para sempre; em breve 
caireis, pois vos opusestes à Minha Voz através dos 
enganos absurdos de vossa voz; naturalmente, Minha 
Igreja está em ruínas por causa de vossa divisão;” (18 
de fevereiro de 1993). 

Como disse acima, esta profecia cobre dois 
eventos. 

Profecia da queda das Torres Gêmeas: 
Bem antes que acontecesse, no ano de 1988, 

quando eu estava sentada com um amigo e um 
sacerdote assistindo a um documentário de Nova 
Iorque, o filme mostrava as Torres Gêmeas de longe. 
Enquanto eu assistia, vi a imagem mudar e tornou-se 
apocalíptica, como se fosse atacada e, silenciosamente, 
deixei escapar, falando para mim mesma: “E isso não 
mais existirá”, querendo dizer que não será mais o 
mesmo. Meus amigos ficaram surpresos, confusos, 
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quando me ouviram pronunciar aquelas palavras, mas 
ficaram em silêncio. 

No dia 11 de setembro de 1991, exatamente dez 
anos antes do grande desastre das Torres Gêmeas nos 
Estados Unidos, Nosso Senhor, olhando para a terra 
com desgosto, nos avisou com estas palavras: 

“e Eu, de Minha parte, Meus Olhos baixam o olhar 
para o mundo de hoje, procurando nação após nação, 
sondando alma após alma, em busca de algum calor, 
de alguma generosidade e de algum amor, mas muito 
poucos gozam de Meu favor; muito poucos se 
preocupam em viver uma vida santa; os dias estão 
voando e as horas, agora, são contadas antes da 
grande retribuição (...)” (Jesus, de repente, mudou de 
tom e, depois de esperar alguns segundos, com um tom 
muito sério que me deixou com grande temor, disse): 
“a terra tremerá e será sacudida e todo mal edificado 
em Torres (como as torres de Babel) ruirá num monte 
de escombros e será sepultado no pó do pecado! acima, 
os Céus estremecerão e as fundações da terra serão 
abaladas! inesperadamente, visitarei as ilhas, o mar e 
os continentes com trovão e pela chama; escutai as 
Minhas últimas palavras de aviso, escutai agora, pois 
ainda há tempo; lede Nossas Mensagens e deixai de ser 
desdenhosos ou surdos quando o Céu fala (...)  em 
breve, muito em breve agora, os Céus se abrirão, e Eu 
vos farei ver o Juiz” (11 de setembro de 1991). 

Exatamente dez anos depois, no dia 11 de 
setembro de 2001, o mundo ficou apavorado com a 
queda das Torres Gêmeas, tirando tantas vidas, entre 
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as quais muita gente boa. Cenas apocalípticas horríveis 
foram mostradas ao mundo, como eu as tinha visto 
anos antes, quando assistia àquele documentário de 
Nova Iorque; no entanto, apesar desse horror, ao invés 
de se voltar verdadeiramente para Deus e de se 
arrepender, o mundo tornou-se pior do que antes e 
preparou-se para a guerra. Em vez de entender que 
isso foi um sinal de Deus que aconteceu por causa dos 
nossos pecados, da nossa apostasia e da rejeição do 
mundo a Deus, o mundo continuou escutando a 
Satanás e prosseguindo em seu caminho, em vez do 
caminho que Deus estava nos mostrando. No entanto, 
ninguém pode dizer que Deus não nos avisou dez anos 
antes da queda das Torres Gêmeas, quando fez um 
apelo ao arrependimento e a atos de reparação. Em Sua 
mensagem Ele assinalou, explicitamente, que estava 
nos dando tempo para mudarmos: “escutai as Minhas 
últimas palavras de aviso, escutai agora, pois ainda há 
tempo.” Em outras palavras, essa calamidade poderia 
ter sido evitada se o mundo tivesse escutado o apelo 
de Deus em A Verdadeira Vida em Deus e voltado para 
Ele pedindo perdão. Mas, uma vez mais, o mundo não 
estava preparado para ouvir Deus. 

Profecias sobre a Rússia, algumas cumpridas e outras 
ainda por vir 

O colapso da União Soviética foi o processo de 
desintegração interna dentro da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS, também chamada de 
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União Soviética), que começou na segunda metade dos 
anos 80 com a crescente agitação nas várias repúblicas 
nacionais e terminou no dia 26 de dezembro de 1991. 
No dia 25 de dezembro de 1991, o Presidente Soviético 
Mikhail Gorbachev – o oitavo e último líder da URSS – 
renunciou, declarou seu cargo extinto e cedeu seus 
poderes – inclusive o controle dos códigos de 
lançamento dos mísseis nucleares soviéticos – ao 
Presidente Russo Boris Yeltsin. Naquela noite, às 
19h32, a bandeira soviética foi arriada do Kremlin pela 
última vez e substituída pela bandeira russa pré-
revolucionária. 

A Igreja da Rússia, segundo as profecias que o 
Senhor me tinha dado, desempenhou um grande papel. 
A seguir, vou compartilhar somente trechos de algumas 
dessas profecias. 

Voltando ao ano de 1988, quando a Rússia ainda 
estava com pleno poder, o Senhor me chamou para 
anotar Sua mensagem sobre a Rússia. Foi no dia 4 de 
janeiro de 1988 que Ele me descreveu como a Rússia O 
tinha abandonado para seguir o enganador. Ele 
descreveu a Rússia como Sua filha infiel que morreu, 
mostrando-me até mesmo a maneira como tinha 
morrido. Depois, Ele disse algo inesperado: “Eu 
ressuscitarei a Rússia como ressuscitei Lázaro.” No mês 
seguinte, de novo, Nossa Mãe Santíssima e o Senhor 
me chamaram para anotar Sua mensagem referente à 
Rússia. 

Foi no dia 1º de fevereiro de 1988 que Nossa Mãe 
Santíssima disse: “Vassula, tua irmã (a Rússia) está 
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morta, mas o Senhor está perto dela agora e a 
ressuscitará, o Amor amará a Desamada e ela O 
exaltará: ‘Vós sois Meu Deus e Salvador!’ com este grito 
os demônios fugirão; com medo, os demônios se 
afastarão; pois essa nação se tornará uma só e será a 
serva mais devota de Deus (...); a Rússia se tornará o 
símbolo da Glória de Deus, da Misericórdia e do Amor 
de Deus.”  

Então o Senhor falou: “Eu sou o Senhor, a 
Ressurreição; quando Eu ressuscitar a Rússia, ela 
restaurará Meus dons (simbolizam Suas Igrejas), 
novamente embelezará Minha Casa com amor e Eu a 
unirei outra vez a Mim...” 

No dia 13 de novembro de 1989, o Senhor disse: 
“(...) ó Rússia, simples criatura de carne! o Mal 
aninhou-se em teu próprio ventre, criatura de puro pó 
e cinzas; Eu, o Altíssimo, te ressuscitarei, pois Eu sou a 
Ressurreição; Eu te trarei de volta à Vida e, com Meu 
Dedo sobre ti, te transfigurarei em uma nação gloriosa 
como Eu fui transfigurado; (...) por isso, uma aliança 
de Paz e de Amor será assinada e selada entre Mim e 
ela; esse será o Meu Glorioso Milagre...  

No dia 24 de dezembro de 1989, o Senhor disse: 
“Vassula, derrotarei com desonra e humilhação todos 
esses poderes malignos, esses poderes que derrubaram 
Minha Casa e fizeram d´Ela sepulturas abertas; Minha 
Luz ressuscitará tua irmã Rússia e todos os países 
vizinhos; destruirei todas as vossas prisões e vos 
libertarei; aprendei que a salvação e a libertação vêm 
só de Mim; reza por tua irmã, reza por seus vizinhos;” 
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Então a queda da URSS aconteceu dois anos 
depois, naquele mesmo mês de dezembro de 1991... 
Depois disso, o Senhor começou a revelar Seus planos 
sobre a Rússia. 

No dia 30 de agosto de 1991, o Senhor disse 
triunfantemente: “(...) ouve-Me: teu Santo está 
ressuscitando a Rússia para que seja uma nobre nação; 
a Rússia será aperfeiçoada nos Braços de seu Esposo... 
(...) a Rússia, Minha esposa, abertamente guardará 
Meu Santo Nome...” 

A profecia de 9 de setembro de 1992 vale a pena 
ser mostrada por inteiro. É uma profecia para o futuro, 
tal como a de 20 de outubro de 1992 abaixo. O apelo 
veio de Nossa Mãe Santíssima: 

“a Paz esteja contigo; diz aos Meus filhos da 
Rússia que Eu Mesma os formarei espiritualmente; sou 
sua Mãe; sou a Mulher do Apocalipse; Rússia, Minha 
filha, sê paciente; o cheiro da morte não se espalhará 
mais; com efeito, teus sofrimentos estão chegando ao 
fim, pois o Senhor, em Sua Misericórdia, levantará o 
véu da morte que te envolveu por tantos anos; teus 
olhos, Rússia, Minha filha, verão em breve o teu Rei, o 
teu Salvador em todo o Seu Esplendor, Ele que é 
conhecido pelos Nomes: Fiel e Verdadeiro; teu Rei está 
em Seu regresso; Rússia, escuta-O:” 

Então Nosso Senhor falou: “aqueles que estão 
longe virão e se arrependerão; eles reconstruirão Minha 
Igreja e Eu, de Minha parte, ungirei cada coração; e 
assim como alguém que desperta de seu sono, a Rússia 
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despertará tremendo de impaciência, para ser 
consumida por Mim; Eu te libertarei e te colocarei como 
cabeça de muitas nações;1 os estrangeiros desfalecerão 
ao ver tua beleza; tua mão direita estará em Minha 
Mão; Eu te elevarei acima de todos e em ti realizarei 
Meu desejo; teu Criador, com deleite e grande alegria, 
mostrará tua beleza ao Seu povo,2 aos Seus Anjos e a 
todos os Seus Santos; e os céus declararão 
abertamente sua alegria; a abóbada celeste proclamará 
Minha glória aos quatro cantos da terra;  

Rússia... tu estavas morta e Eu Me vesti de saco 
para manifestar Minha dor e, como um pai que pranteia 
seu filho, Eu estava abatido e triste; agora, Eu te escolhi 
entre muitas nações para manifestar Minha Glória 
através de ti;  

em breve, tua Santa Mãe derrubará o trono de 
Satanás e esmagará a cabeça da Serpente; a perda de 
crianças e a viuvez imediatamente terminarão; o 
dragão será entregue ao seu destino e o mundo terá 
um período de paz; por fim, a Mãe de toda a 
humanidade triunfará e Eu, o Senhor teu Deus, 
triunfarei em cada nação, em cada coração e em cada 
raça;3 (9 de setembro de 1992)           

Muitas vezes o Senhor disse que a Rússia será o 
país que mais O glorificará; Ele pretende elevá-la ainda 

 
1 Espiritualmente, eu penso 
2 Jesus tinha uma Voz feliz e Seu Rosto irradiava felicidade. Ele 
parecia um pai levantando seu filho no ar. 
3 Esta última passagem significa que todos os povos do mundo 
reconhecerão Jesus como o Cristo. O Cordeiro. Alusão ao Ap 6,15-16. 
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mais ao dizer: “Eu te libertarei, Rússia, e te colocarei 
como cabeça de muitas nações...”  No dia 20 de outubro 
de 1992, o Senhor disse: “A Rússia governará em 
santidade o resto de Meus filhos...” 

A profecia de 13 de dezembro de 1993 é digna de 
um registro completo. Isto foi o que recebi de Nosso 
Senhor naquele dia e como foi escrito: 

(Profecia sobre a Rússia) 
Deus, Senhor Todo-Poderoso, 
ligai-me ainda mais a Vós, 
ligai-me ao Vosso Eterno Amor. 

“Eu Sou está contigo e nunca te faltarei; estás 
ligada a Mim... agora, Eu te chamei e tu respondeste; 
escreve, Minha Vassula: tua irmã Rússia Me honrará no 
final e, um dia, será chamada de santa, pois Eu serei 
seu Soberano; de novo a integridade nela viverá... 
sim?” 

Senhor, agora a corrupção está penetrando 
nela... 

“Eu baixarei seus olhos....” 
Não compreendo de que modo, Senhor, baixareis 

seus olhos. 
“muito bem, então Eu te direi: pelo brilho de 

Minha Majestade,1 depois Eu virei e repousarei em seu 
coração...” 

 
1 Compreendi que será através de uma purificação, pois quando Deus 
Se revela e brilha numa alma, o contraste da Luz na escuridão é tão 
grande que a alma vê, nitidamente, suas imperfeições e sofre muito. 
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Senhor, ela ainda vive na escuridão do pecado e 
da angústia. 

“aqueles que tomaram o caminho errado cairão; 
Eu destruirei as forças luxuriosas com Meu Fogo e os 
orgulhosos serão derrubados; pretendo reconstruir 
Minha Casa e adotarei seus filhos e filhas para Me 
honrarem; Vassula, não fiques assim perplexa e sem 
compreender; Eu te digo, tua irmã Rússia será a 
cabeça1 de muitas nações e, no fim, Me glorificará; 
ouve atentamente e compreende: 

seus pastores estarão se reunindo 
enquanto tratados estiverem sendo violados em 

outros lugares, e enquanto a rebelião estiver buscando 
seu caminho em outro lugar para abolir o Sacrifício 
Perpétuo, os pastores da Rússia estarão se 
reunindo para restaurar Minha Casa, reverenciando o 
Sacrifício Perpétuo, adorando-Me e honrando-Me; 

quando, nos últimos dias, nação após nação 
declinar e se perverter por ter erguido a desastrosa 
abominação no Lugar Santo, os pastores da Rússia 
estarão se reunindo para santificar seus altares;  

e enquanto outros2 estiverem reverenciando uma 
forma inanimada, uma invenção da perícia humana, 
uma imagem sem vida, os pastores da Rússia 
estarão se reunindo, glorificando-Me, pois Eu, Deus, 
preservarei sua Integridade;  

 
1 Espiritualmente. 
2 Os apóstatas. 
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e, enquanto em outros lugares muitos esforços 
estiverem sendo feitos com maldade para abreviar os 
dias de Meus porta-vozes, uma vez que eles são a 
esperança deste mundo, os pastores da Rússia 
estarão se reunindo para proteger Meu Santo 
Sacrifício, e Eu, de Minha parte, nela instalarei Meu 
Trono e reunirei todos aqueles que portam Meu Nome, 
para Minha Glória;  

Eu repararei os seus altares destruídos, pois 
muitos que vivem sob Meu Nome, no fim, ficarão do seu 
lado, e seus pastores, com uma só mão e um só 
espírito, reconstruirão Minha Casa vacilante; aquilo que 
outrora estava torcido agora será endireitado, e Eu 
adornarei a Rússia com vestes impressionantes em 
virtude de seu zelo por Mim; colocarei seus pastores à 
cabeça de inúmeras nações; nela gravei o selo de 
consagração para que, uma vez mais, Me ofereça 
incenso e uma fragrância apaziguadora; é por isso que 
cobrirei de milagres seus pastores;  

Rússia, Minha Lealdade e Minha Suavidade te 
santificarão; Rússia, Minha filha, reconhece-Me 
inteiramente e Eu te prometo, sob juramento, exaltar 
teus descendentes como estrelas e lhes dar vestes 
sagradas; reconhece-Me inteiramente, Rússia, e Eu 
aniquilarei todos os teus oponentes; se Me 
reconheceres integralmente, farei novas maravilhas em 
ti para provar a todos que vivem sob o sol a Minha 
Misericórdia e a Minha Santidade; 

estou pronto a mostrar Minha Compaixão por ela 
e não serei lento se ela Me acolher avidamente; não 
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tardarei a mostrar-lhe como Eu, o Todo-Poderoso, 
posso eliminar os arrogantes e quebrar seus cetros 
ilegais; mas,1 se ela perverter a liberdade que acabei 
de lhe dar e Me tirar de sua mente, mesmo por um 
instante, permitirei que um inimigo a invada... se a 
Rússia não voltar a Mim de todo o coração e não Me 
reconhecer, com o coração indiviso, como seu Salvador, 
Eu lhe enviarei um exército vasto e poderoso e, a partir 
dela, a todas as nações, um exército nunca visto e que 
jamais será visto outra vez, até as mais remotas 
épocas, e o céu se tornará negro e tremerá, e as 
estrelas perderão seu brilho... 

hoje, estou pronto a compensar-te, Rússia, pelos 
anos que sofreste, e ainda posso arrancar todos vós do 
fogo, se Me reconhecerdes plenamente; busca o bem e 
não o mal, já esqueceste tua fome e tua seca?2... 
rechacei o dragão vermelho e destruí a luxúria de seu 
império; humilhei os orgulhosos, abri os portões da 
prisão e libertei os teus cativos, derrubei o reino do 
dragão vermelho que estava enrolado em teu ventre, 
aquele que fez a terra tremer, transformando teu país 
em uma devastação; para honrar Meu Nome de novo 
em ti, abri tuas Igrejas, uma após a outra, chamei-te 
pelo teu nome, naquele Dia: 

Rússia3 

 
1 De repente, a Voz de Deus baixou e tornou-se triste e muito séria. 
Isso me entristeceu profundamente. 
2 Espiritualmente. 
3 De URSS para Rússia. 
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para que te alegrasses e te sentisses feliz, e 
celebrasses a Festa de Minha Transfiguração,1 Eu 
transfigurei tua imagem instantaneamente; a miséria 
de tua opressão foi o teu castigo pelos crimes do 
mundo; e agora, aguardo para ser benevolente contigo, 
Rússia, pois no final tu Me glorificarás; Eu te digo, 
enquanto outros estiverem destruindo, tu estarás 
construindo; enquanto muitos estiverem caindo, teus 
pastores estarão se levantando, se puseres tua 
confiança em Mim; e enquanto alguns dos Meus, 
sentados Comigo à mesa, estiverem perversamente Me 
traindo, tu, tu serás aquela que estenderá sua mão para 
defender Meu Nome, Minha Honra e Meu Sacrifício, e 
assim cada um de teus pecados terá sido resgatado; 

tu, então, com lealdade, darás um passo à frente 
e salvarás teu irmão, teu irmão que foi presa do 
maligno; ressuscitarás a Igreja levando-A a ser Una, e 
a Justiça voltará a viver n´Ela; a Justiça trará a Paz e 
uma segurança permanente; tu serás feliz, cantando 
louvores a Mim; serás rica, pois a lealdade que 
mostraste para com teu Rei, Ele te retribuirá com o 
cêntuplo; e onde os tratados foram violados, os 
profetas desprezados e mortos, onde muitas ofensas 
foram semeadas e ameaças proferidas, chegando aos 
Céus com alvoroço, aí, Minha bem-amada, as nobres 
vozes de teus pastores clamarão: 

 
1 O Senhor predisse em uma Mensagem que iria transfigurar a Rússia. 
A queda do comunismo aconteceu na semana da Festa Ortodoxa da 
Transfiguração. 
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‘Salvação! sacerdotes e ministros do Altíssimo, a 
salvação só será encontrada no Amor! Paz! pastores do 
Reflexo do Pai, a paz só será encontrada no Perdão; 
Unidade! a unidade, irmãos da Luz Três Vezes Santa e 
d´Aquele que é Um em Três, Três em Uma Luz, só será 
encontrada por meio de uma aliança matrimonial! que 
Nosso Senhor Todo-Poderoso, o Irresistível, nos torne 
dignos de Seu Nome, que Ele nos conceda sermos um 
em Seu Nome; Pai Eterno, que sejamos tão 
completamente um, que o resto do mundo perceba que 
fostes Vós que enviastes o Cordeiro Sacrificial para Vos 
glorificar e tornar Vosso Nome conhecido;’ 

assim, destruirás o Divisor e repararás o que foi 
desfeito; Rússia, teu papel é honrar-Me e glorificar-Me; 
a Festividade ainda está por vir, mas depende de ti a 
maneira pela qual este Dia virá:  

não Me obrigues a fazer-te voltar a Mim pelo 
fogo, mas com laços de Paz;” 

 
Como podemos perceber, esta profecia ainda vai 

se cumprir. 

Profecia do vulcão Eyjafjallajökull na Islândia e do 
meteoro na Rússia. 

No dia 28 de novembro de 2009, o Senhor me 
chamou e me deu uma oração que eu deveria distribuir 
imediatamente, pedindo-nos para rezá-la e pedir Sua 
Misericórdia. Eis o que nosso Senhor disse: “Vassula, 
dirige-te a Mim deste modo: 
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Terno Pai, não lanceis Vossa ira sobre esta geração, 
para que ela não pereça totalmente; 
não lanceis aflição e angústia sobre Vosso rebanho, 
pois as águas secarão e a natureza definhará; 
tudo sucumbirá à Vossa ira, sem deixar vestígios; 
o calor de Vosso Sopro incendiará a terra, 
transformando-a numa desolação! 
do horizonte um astro será visto; 
a noite será devastada 
e cinzas cairão como neve no inverno, 
cobrindo Vosso povo como fantasmas; 
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." 

Quando recebi esta mensagem, soube em meu 
coração que era urgente. Por isso, com a ajuda de 
outras pessoas, enviamos esta oração para o mundo 
inteiro e muitos grupos de oração a rezaram. Ao ler esta 
oração achamos que ela foi feita para dois 
acontecimentos. O primeiro foi sobre o vulcão 
Eyjafjallajökull na Islândia. Cinco meses depois da data 
daquela oração, em 14 de abril de 2010, o vulcão 
Eyjafjallajökull, na Islândia entrou em erupção 
produzindo, como tivemos conhecimento, uma nuvem 
de cinza. A região em volta desse vulcão foi evacuada. 
Algumas pessoas gravaram vídeos bem perto e não se 
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podia ver com clareza nem a alguns metros de distância 
porque havia nuvens de cinza na atmosfera, caindo 
como neve, exatamente como foi escrito na oração: “a 
noite será devastada e cinzas cairão como neve no 
inverno, cobrindo as pessoas como fantasmas.” Esta 
frase descreve a cena em que tudo era acinzentado e 
tudo estava sendo coberto de cinzas. Foi uma tragédia 
para a economia do trafego aéreo porque muitos voos 
foram cancelados e milhões de dólares foram perdidos 
diariamente. Frutas, peixe e outros produtos acabaram 
apodrecendo nos armazéns. Viajantes ficaram presos 
no mundo inteiro. Desde que esse referido vulcão 
entrou em erupção, anos atrás, continuou lançando 
suas cinzas durante um ano e meio. Talvez nossas 
orações tenham sido ouvidas e a erupção não durou 
muito tempo. O maior vulcão vizinho não entrou em 
erupção, como se esperava, o que teria causado uma 
catástrofe muito maior ao meio ambiente e aos seus 
habitantes.  

Assim que a oração me foi dada, curiosamente 
continha uma frase que parecia quase fora do contexto. 
Enquanto eu a ouvia, o Senhor parou só por alguns 
segundos antes de a pronunciar, e então Ele falou, 
parecendo muito sério; estas foram as palavras: “do 
horizonte um astro será visto.” Esse foi um outro aviso. 
Talvez seja para três acontecimentos. Os dois primeiros 
que ocorreram não foram muito graves, mas o terceiro, 
que ainda não aconteceu, deve ser mais potente. 

No dia 14 de abril de 2010, ao mesmo tempo em 
que acontecia a erupção do vulcão, um astro brilhante 
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foi visto no horizonte no Centro-Oeste dos EU. Foi 
espetacular! Muitas pessoas o gravaram em vídeos e os 
colocaram no YouTube. Era noite de quarta-feira, 14 de 
abril de 2010, quando uma bola de fogo ou um meteoro 
muito brilhante foi observado riscando o céu. A bola de 
fogo foi vista sobre o céu da parte norte, movendo-se 
de ocidente para oriente, e foi especialmente visível no 
norte de Missouri, Illinois, Indiana e no sul de 
Wisconsin... Muito antes de atingir o horizonte ela se 
fragmentou em pedaços menores e se perdeu de vista. 

Ao dar-nos essa oração, Deus sabia que esse 
meteorito estava se dirigindo para o nosso planeta. 
Alguém poderá perguntar: por que Deus nos deu essa 
oração para recitarmos cinco meses antes do 
meteorito? Será que não foi para nos poupar de um 
enorme desastre? 

Três anos depois desse evento, em 2013, eu 
estava em Los Angeles. De repente, tive um desejo de 
pedir às pessoas para recitarem, uma vez mais, essa 
oração de 28 de novembro de 2009. Eu me senti 
preocupada de que as pessoas tivessem deixado de 
rezá-la e, por isso, com um anúncio, pedi às pessoas 
que a rezassem e foi o que fizeram. Então recebemos a 
notícia, precisamente uma semana depois, no dia 15 de 
fevereiro de 2013, de que um enorme asteroide, 
chamado Chelyabinsk, cruzou o céu da Rússia; seu 
estrondo enorme estilhaçou as janelas de algumas 
casas e muito poucas pessoas ficaram feridas. O 
Presidente Vladimir Putin disse que agradeceu a Deus 
pelo fato de nenhum grande fragmento ter caído em 
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áreas povoadas. E então me lembrei de novo daquelas 
palavras da oração e do meu desejo de querer que ela 
fosse rezada outra vez: “o calor de Vosso Sopro 
incendiará a terra, transformando-a numa desolação! 
do horizonte um astro será visto;” 

Quanto ao terceiro acontecimento maior sobre o 
‘astro no horizonte’, isso se refere a um evento que 
ocorrerá no futuro. Nossa Mãe Santíssima, na 
mensagem a seguir, dá uma descrição de como os 
nossos pecados geram o Julgamento de Deus pelo 
Fogo. 

Apelo misericordioso de nossa Mãe Santíssima como 
um aviso 

No dia 7 de janeiro de 2008, Nossa Senhora me 
acordou por volta das 3h10 da madrugada e me fez 
entender que, nessa hora, Cristo estava sendo atacado; 
os cultos satânicos usam essa hora para suas missas 
negras. A mensagem de Nossa Senhora me dizia que 
estamos muito próximos daqueles eventos preditos por 
Nosso Senhor para a humanidade e que estão mesmo 
à nossa porta; eventos catastróficos que são atraídos 
pela apostasia do mundo, pela divisão da Igreja, pela 
falta de amor, eventos que resultam da rejeição do 
mundo à Palavra de Deus, ao Próprio Deus, do ódio da 
humanidade, da hipocrisia, da impiedade, em 
conclusão, dos pecados do mundo e da falta de 
arrependimento. 

Nossa Senhora disse que a terra está em perigo e 
sofrerá pelo fogo. A ira de Deus não pode mais ser 
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sustentada e cairá sobre eles porque os homens se 
recusam a renunciar ao pecado. Ela disse que a 
Misericórdia de Deus, por todos estes anos, devia atrair 
a Ele o maior número possível de pessoas, ao estender 
Seu Braço para salvá-las, mas só poucas 
compreenderam e escutaram; que o tempo da 
Misericórdia de Deus não se manterá por muito mais 
tempo e é chegada a hora em que todos serão provados 
e a terra vomitará rios de fogo de suas entranhas, e as 
pessoas no mundo compreenderão a sua inutilidade e o 
seu desamparo por não terem Deus em seus corações. 
Ela disse: Deus é firme e fiel à Sua Palavra. É chegada 
a hora em que a Casa de Deus será provada, e aqueles 
que recusaram Sua Misericórdia experimentarão o Fogo 
de Deus. (Eu Lhe perguntei sobre as pessoas da Igreja 
que nos perseguem e que são cegas para Suas Obras 
de Misericórdia). Nossa Senhora disse que essas 
também sofrerão o que elas merecem. 

Nossa Senhora continuou falando de sacrifício. Ela 
me pediu que lembrasse a todos que Deus, nosso 
Criador, nos pede que sejamos mais comprometidos 
com Ele, e disse que ser convertido não é o suficiente, 
se não houver sacrifícios e orações constantes; que se 
alguém disser que é convertido e que encontrou Deus 
através de Suas mensagens chamadas de “A 
Verdadeira Vida em Deus”, deve oferecer mais 
sacrifícios como um ato de imolação; que há várias 
maneiras de mostrar a Deus seu amor e sua 
generosidade; que ninguém pode dizer “nós 
pertencemos à verdadeira vida em Deus” sem oferecer 
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amor sacrificial; que aqueles que verdadeiramente 
amam a Deus são abençoados e não devem temer 
nesses dias. 

Nossa Mãe Santíssima disse que aqueles que 
perseveram nas dificuldades são abençoados; que Ela 
está feliz com todos os sacerdotes (o clero) que 
compartilham e promovem as Obras de Deus (como os 
de A Verdadeira Vida em Deus e os que são abertos ao 
Espírito) e que devem permanecer confiantes porque 
receberam graças especiais do Espírito de Deus; que, 
através do Espírito, eles se tornaram mais fortes no 
Senhor para o Seu plano de salvação e que Cristo lhes 
concede a Sua paz; que, se alguém serve e se imola 
como uma oferta, o julgamento que virá pelo Fogo não 
será tão severo para essa pessoa porque, em seu 
espírito, estará gozando do chamado de Deus que a 
trouxe à vida. 

Nossa Senhora disse que muitos se perderam, 
mas muitos serão reerguidos; que muitos deixaram de 
guardar a Palavra de Deus com firmeza em seus 
corações, pois violaram Sua Palavra, que lhes foi dada 
não só através das mensagens de A Verdadeira Vida em 
Deus, mas também através da Palavra que lhes foi dada 
nas Escrituras. 

Deus é Amor 
Desejo enfatizar que as mensagens de “A 

Verdadeira Vida em Deus” não são profecias de 
pessimismo e desgraça. Não quero que vocês tenham 
essa impressão porque seria errada. O que decidi 
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compartilhar neste artigo foi a confirmação dos avisos 
e profecias que já se cumpriram e daquelas que ainda 
estão por vir. Estas mensagens são uma Ode de Amor 
cantada pela Santíssima Trindade para nós, filhos de 
Deus. Deus mostra Sua doçura, Sua mansidão e Seu 
sublime Amor. Cristo, um dia, descreveu o Pai com 
apenas algumas palavras quando disse: “Meu Pai é um 
Rei, mas tão maternal, Ele é um Juiz, mas tão terno e 
amoroso, Ele é o Alfa e o Ômega, mas tão manso” (10 
de agosto de 1994). 

Para dar mais provas de que o Senhor é Amor, 
selecionei um trecho de uma de Suas muitas 
mensagens para concluir este artigo: 

No dia 22 de junho de 1998, Jesus falou: “(...) Eu 
sou a Porta pela qual entram as virtudes; e, tal como o 
garantiu a Minha Palavra, reavivarei teu amor ao 
Evangelho, para que o teu zelo em propagar o 
evangelho da paz iguale o dos primeiros apóstolos; e 
por onde fores, deixarás um rastro da Minha fragrância, 
perfumando, nação após nação, porque estarei sempre 
contigo;  

Eu te privilegiarei para que cresças no teu amor, 
não apenas por Nós, mas também por teus irmãos e 
irmãs, a fim de que Nos cantes o Salmo:1 "Vede como 
é bom, como é agradável habitar todos juntos como 
irmãos...”  

Eu passarei a ser o teu Assistente pessoal e o teu 
Companheiro, e também a tua família, o teu irmão, a 

 
1 Sl 133,1. 
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tua irmã; serei o teu suporte;1 serei o teu amém ao 
Amém2 e o teu cântico Àquele que agora te canta um 
hino ... Eu te revelarei, Minha esposa, o que a carne e 
o sangue jamais poderão revelar-te: Eu te revelarei a 
parte mais íntima do teu coração e também as 
profundezas e o pensamento de Deus;  

mostrarei a Minha benevolência graciosamente, 
crescendo em ti, enquanto Eu for te diminuindo; a 
Aurora despertará em ti, enquanto a Noite morrerá em 
ti; Eu sou a Luz da tua alma e sou magnífico como uma 
Parusia; em ti hei de brilhar e instaurar, com todos os 
Meus anjos e santos, a Nossa união de Amor divino; 
Nós celebraremos os nossos esponsais... 

em Mim, gozarás de liberdade; sem Mim, tua 
alma continuará cativa e cairá nas armadilhas do 
demônio, que te aprisionará; por isso, não olhes para 
ninguém mais, Meu amor, senão para o teu Deus, Três-
Vezes-Santo; não te encantes com ninguém mais sobre 
a terra, senão com Aquele que, das Suas fontes, te 
alimenta com a Vida; não te consumas de amor por 
ninguém mais sobre a terra, senão pelo Rei dos reis, o 
Primeiro e o Último, e por Sua Casa;” 

Só pelo amor poderemos glorificar a Deus, e só 
quando começarmos a amar Jesus Cristo 
verdadeiramente é que seremos capazes de salvar 

 
1 O portador e distribuidor de uma variedade de Dons. 
2 Significando: “o teu amém ao Fiel e Verdadeiro”; um nome dado a 
Deus. 
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nossas almas e reavivar este mundo que está 
morrendo. Vamos bradar:   
MARANATHA! 

Em Cristo, 
Vassula 
Em 17 de maio de 2020
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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.” 
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Oração a 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.” 
 

Maria, Rainha dos Santos Anjos, 
Rogai por nós! 
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O “Lembrai-vos” 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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A VERDADEIRA VIDA EM DEUS 

 
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:  
http://www.tlig.org/pt/messages/online-book/ 

Volume I (1986 - 2003): 
Volume II (2003 – 2021). 

 

Em inglês:  

https://ww3.tlig.org/en/the-
messages/tlig-online-book/ 

 
One Volume book (1986 – 2003): 
Volume II book (2003 – 2021): 
 

 
Para mais informações visite os sites: 
 
www.avvdbrasil.org.br/ (em português) 
www.tlig.org/pt (em português) 
www.tlig.org (em inglês) 



 
 
 


