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A VERDADEIRA VIDA EM DEUS: DIÁLOGO DIVINO 
 
 
 
 

Li todos os livros de A VERDADEIRA VIDA EM DEUS e meditei 
sobre seus conteúdos. Eu acredito realmente que os livros 
contém o Diálogo Divino da Santíssima Trindade, de Nossa 
Senhora e dos Anjos com a humanidade através de Vassula 
Rydén. Não encontrei nada censurável e nada contrário à au-
têntica autoridade da Igreja sobre a fé e a moral. A leitura 
destes livros e a meditação de seus conteúdos são espiritual-
mente benéficas a todos. Recomendo estes livros a todo cris-
tão. 
 

 
Felix Toppo, S.J., DD 

Bispo Católico Romano de  
Jamshedpur, India. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOTA DO EDITOR 

 
 
Esta é uma coletânea de orações que podem ser encontradas 
nas Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus. Elas são de 
dois tipos. 
 
 Primeiro, são as orações que Nosso Senhor (ou a Vir-
gem Maria) deu a Vassula e aos leitores das mensagens de A 
Verdadeira Vida em Deus para eles fazerem. 
 
 Em segundo lugar, as orações que a Vassula se viu 
fazendo a Nosso Senhor (ou à Virgem Maria), sob a inspiração 
do Espírito Santo.  
 
 Seguindo a convenção estabelecida para a publica-
ção das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, o primeiro 
tipo de oração está impresso em letra normal e o segundo em 
itálico. 
 
 A data da mensagem de onde é tirada a oração pode 
ser encontrada logo abaixo da oração. Os leitores interessados 
são convidados a consultarem a mensagem em questão para 
apreciarem a oração dentro do contexto. 
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1. ORAÇÕES DE CONSAGRAÇÃO 
 

Jesus, 
nem a morte, nem a vida, nem os anjos,  

nem os principados,  
nem o presente, nem o futuro,  

nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza,  
nem qualquer outra criatura poderá nos separar; 

eu Vos prometo permanecer fiel;  
este é meu solene voto;  

ajudai-me a manter este voto para todo o sempre;  
amém; 

(AVVD-28 de Setembro de 1990, AVVD-17 de Setembro de 1992 

 
Yahweh, sou Vossa escrava, 

e, hoje, eu Vos oferecerei novamente minha vontade,  
para que possais fazer comigo aquilo  

que o Vosso Coração desejar.  
Que delícia estar em Vossa Presença  

e ter permissão para caminhar com Vossa Majestade!  
O que posso fazer em retribuição  

por todas as bênçãos que derramastes sobre mim?  
Tenho apenas de elevar meus olhos para o Céu  

e Vos inclinais para me ouvir; e quando invoco Vosso Nome,  
Vossa Majestade desce de Vosso Trono,  

Vós que sois o Soberano dos Céus e da Terra,  
para estar comigo em meu quarto e fazer-me companhia. 

AVVD-20 de abril de 1992 
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Sagrado Coração de Jesus,  
vinde invadir-me completa-
mente, para que meus moti-
vos sejam Vossos Motivos, 
meus desejos  Vossos Dese-
jos, minhas palavras Vossas 
Palavras, meus pensamen-
tos Vossos Pensamentos, en-
tão, permiti que me arraste 
para o lugar mais profundo 
de Vosso Sagrado Coração; 
aniquilai-me completa-
mente;  

Eu, (seu nome), adorarei 
Vosso Sagrado Coração do 
fundo do meu Coração; pro-
meto servir Vosso Sagrado 
Coração com um fogo inte-
rior; e eu, com zelo, Vos ser-
virei, ainda mais ardente-
mente;  

Sou fraca, mas sei que Vossa 
Força me sustentará; não 
permitais que Vos perca de 
vista, nem que meu coração 
volteie em outro lugar;  

 

 

Eu, (seu nome), buscarei 
apenas o Vosso Sagrado Co-
ração e só a Vós desejarei;  
 
Sagrado Coração de Jesus,  
fazei-me detestar tudo que é 
contrário à Vossa Santidade 
e à Vossa Vontade; examinai-
me inteiramente e tende cer-
teza de que nenhum rival 
permanece dentro de mim;  
a partir de hoje, apertai os la-
ços de Amor com os quais 
me enlaçastes, e fazei que 
minha alma tenha sede de 
Vós e meu coração fique do-
ente de amor por Vós; 
 
Sagrado Coração de Jesus, 
não espereis, vinde consumir 
todo meu ser com as Cha-
mas do Vosso ardente Amor; 
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tudo o que eu faça a partir de 
agora, seja feito meramente 
por Vossos Interesses e 
Vossa Glória e nada por mim; 
Eu, (seu nome), Vos consa-
gro minha vida e a partir de 
hoje quero ser a escrava de 
Vosso Amor, a vítima de Vos-
sos Ardentes Desejos e de 
Vossa Paixão, para benefício 
de Vossa Igreja, e brinquedo 
de Vossa Alma;  

que meus traços se pareçam 
aos de Vossa Crucifixão atra-
vés da amargura que encon-
trarei na surdez das almas, e 
ao vê-las cair; dai à minha 
alma sua porção;  
 
Sagrado Coração de Jesus, 
não me poupeis Vossa Cruz, 
como o Pai não Vos poupou;  
 
 
 
 
 
 

prendei meus olhos, meus 
pensamentos e meus desejos 
para serem cativos de Vosso 
Sagrado Coração;  

indigna eu sou, e nada me-
reço, mas ajudai-me a viver 
meu ato de consagração 
sendo leal, invocando incan-
savelmente Vosso Santo 
Nome; fazei meu espírito re-
pelir tudo o que não sois;  
 
Sagrado Coração de Jesus,  
fazei minha alma suportar, 
mais que nunca, as Marcas 
de Vosso Corpo pela conver-
são das almas;  

Eu, (seu nome), voluntaria-
mente submeto minha von-
tade à Vossa Vontade, agora 
e para sempre; amém; 

AVVD-26 de janeiro de 1992
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Ó Sagrado Coração de Jesus, 
Meu Senhor que eu adoro,  
ofereço-Vos minha vontade,  

fazei-me instrumento  
de Vossa Paz e de Vosso Amor,  

fazei-me vítima de Vossos Ardentes Desejos 
 e de Vosso Sagrado Coração;  

amém; 
AVVD-15 de Junho de 1989 

 
 

“Pai, tomai tudo o que tenho; 
amém;” 

AVVD-18 de Dezembro de 1990 

 
 

Pai, ó Abba! 
ofereço-Vos minha vontade,  

ofereço-Vos minha vida, entrego-me,  
Pai Justo,  

se for de Vossa Vontade,  
tornai-me digna  

para que possais fazer uso de mim,  
fazei-me, inteiramente,  

uma vítima de Vossos ardentes desejos,  
fazei conforme deseja Vosso Coração;  

amém; 
AVVD-25 de janeiro de 1988 
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Senhor, 
apenas Vos sigo,  

e minha alma está em paz  
como uma criança com sua mãe,  

confio inteiramente em Vós  
como uma criança, eu quero Vos obedecer.  

AVVD-21 de junho de 1988 

 
 
 

Meus dons são Vossos, 
de fato, todos os dons que me destes  

são Vossos. 
AVVD-20 de abril de 1992 

 
 
 

Quero entregar tudo o que tenho 
 para Vossa Glória.  
Não tenho muito;  

de fato, não tenho quase nada,  
porque sou insuficiente,  

pobre, fraca e muito miserável;  
no entanto, tudo que eu possa ter,  

tomai-o, meu Senhor. 
AVVD-07 de outubro de 1991 

 



Oração de Consagração 
 

 
6 

 

 
Senhor, 

não há outro além de Vós,  
e eu proclamarei Vossa Justiça Salvadora 

 até o fim;  
Amém;  

AVVD-02 de setembro de 1996 

 
 

Ó Pai, 
cumpre aquilo que deve ser cumprido;  

que Vossas palavras  
penetrem, abençoem e purifiquem 

 os corações de Vossos filhos;  
Pai, fazei aquilo que o Vosso Coração deseja,  

e seja feita Vossa vontade;  
amém; 

AVVD-16 de maio de 1987 

 
Pai amado, 

eu Vos amo, eu Vos bendigo,  
eu Vos agradeço por Vossa Misericórdia;  

tornai-me digna de Vós,  
para que possais servir-Vos  

completamente de mim;  
fazei uso de mim como quiserdes,  

eu Vos amo; amém; 
AVVD-12 de outubro de 1987 
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Eu estou ligada a Vós por amor, Senhor; 
não sou Propriedade Vossa?  

Fazei uso inteiramente de mim e como  
Vos agradar, meu Senhor;  
pois isso é meu deleite.  

Vinde Espírito Santo e invadi-me. 
AVVD-13 de maio de 1991 

 
 
 

Quero cumprir aquilo que devo cumprir, 
Yahweh, meu Senhor.  

Quero servir e ser fiel a meu Deus, 
 Yahweh e Salvador.  

Venha a nós o Vosso Reino  
e seja feita a Vossa Vontade. 

AVVD-06 de outubro de 1993 

 
 
 

Em Vosso amor exuberante, 
Senhor de Misericórdia,  
em Vossa divina ternura,  
vinde para o meu lado;  

Vossa escrava, marcada a ferro, está ao Vosso serviço.  
AVVD-11 de novembro de 1998 
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Pai Justo, Meu Refúgio, 
enviai Vossa Luz e Vossa Verdade,  

deixai que sejam meu guia 
 para conduzir-me à Vossa Santa Morada, onde viveis; 

 Eu, de minha parte, amo-Vos plenamente,  
manterei minha promessa de cumprir Vossa palavra;  

Santo Pai, estou consciente de minhas faltas, de meus  
pecados, tende misericórdia de mim  

em Vossa Bondade e em Vossa grande Ternura  
perdoai meus pecados, purificai-Me, Senhor;  

sede meu Salvador, renovai-me,  
conservai meu espírito fiel a Vós e generoso  

eu Vos ofereço minha vontade, entregando-me,  
estou disposta a ser Vossa tábua de escrever,  

louvo Vosso Santo Nome e Vos agradeço  
por todas as bênçãos e pela paz que me destes;  

amém; 
AVVD-13 de novembro de 1987 

 
Pai, Justo, 

desejo fazer Vossa Santa Vontade,  
desejo prosseguir  

e agradar Vosso Coração sempre tão Sensível,  
substituindo os espinhos por meu amor,  

espinhos que ainda estão em Vós; amém;  
AVVD-10 de janeiro de 1988 
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Jesus, eu Vos ofereço, 
minha vontade, meu coração,  

minha alma, meu espírito,  
meu corpo, tudo. 

AVVD-13 de abril de 1991 

 
 

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

até que a violenta tempestade termine outra vez.  
Inclino meu ouvido em direção ao Céu  

para ouvir Vossa Meiga Voz,  
sempre tão consoladora.  

Não preciso temer,  
a meu lado Vossa Santa Presença consola-me,  

não há ninguém  
que possa substituir Vossa Fidelidade,  

Sois, agora, meu Mestre,  
o Altíssimo, o Senhor dos Senhores, meu Redentor,  

e, assim, eu me abandono inteiramente a Vós,  
entrego minha alma e meu coração  

em Vossas Divinas Mãos.  
Amém. 

AVVD-04 de setembro de 1989 

 
 



Oração de Consagração 
 

 
10 

 

 
Senhor, tomai-me em alma, 

tomai-me em espírito,  
meu Senhor Jesus, tomai meu coração,  

tudo é Vosso,  
Vosso Amor é melhor que a própria vida;  

ponho minha esperança em Vós;  
amém; 

AVVD-30 de julho de 1989 

 
Pai, eu me consagro, 

corpo e alma, ao Vosso serviço,  
para que Vossos Olhos e Vosso Coração  

jamais me deixem;  
estabelecei Vosso Trono Real em mim  

e dai-me Vossas ordens,  
fazei-me progredir na pureza de coração,  
para cumprir tudo aquilo que me destes;  

amém;  
AVVD-17 de dezembro de 1992 

 
Eu louvarei meu Senhor 

minha alma viverá apenas por Ele,  
servirei apenas a Ele,  

meus lábios cantarão apenas para Ele,  
meu coração prestará atenção apenas a Ele,  
e, agora, meu coração baterá apenas por Ele;  

amém; 
AVVD-02 de fevereiro de 1993 
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Renovo meu voto de fidelidade 
 a Vós, meu Salvador e Senhor.  

Ajudai-me a mantê-lo. Ajudai-me a ser-Vos fiel.  
Senhor, Vós fizestes grandes coisas por mim.  

Elevastes minha alma a Vós  
e permitistes-me viver sob Vossa Luz.  

Cobristes minha nudez com Vossos Majestosos Dons.  
Vós me renovastes. Vós me ressuscitastes  

como ressuscitastes Lázaro. Vós me libertastes;  
e eu Vos Amo e Vos adoro.  
AVVD-08 de novembro de 1989 

 
Senhor Jesus, 

fazei uso de mim para enxugar Vossas Lágrimas,  
Senhor Jesus,  

fazei uso de mim para secar Vossas Lágrimas,  
Sagrado Coração,  

fazei uso de mim para consolar Vosso Coração,  
Sagrado Coração,  

fazei uso de mim para tirar os espinhos  
que circundam Vossa Cabeça e Vosso Coração,  

Senhor Jesus,  
fazei uso de mim como apoio para Vossa Cabeça,  

Doce e Gentil Jesus,  
fazei uso de mim de todos os modos  

para Vos agradar e Vos consolar;  
meu desejo é levar um sorriso aos Vossos Lábios; 

AVVD-13 de abril de 1991 
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Eu, vossa escrava, por amor, 

servirei Vossa Grandeza e Vossa Majestade  
até o fim. 

AVVD-17 de abril de 1992 

 
Eis-me aqui Senhor, 

tão pronta quanto posso para Vos servir  
com honra e amor. 

AVVD-13 de outubro de 1994 

 
Eli, eu Vos amo. Juiz dos vivos e dos mortos,  

eu Vos dou meu coração.  
Pai Eterno e Príncipe-da-Paz governai-me. 

AVVD-20 de setembro de 1996 

 
Senhor, eu Vos ofereço minha vontade 

e tudo o que der  
mais glória ao Vosso Nome;  
Vós sois meu Banquete Real; 

AVVD-01 de janeiro de 1999 

 
Senhor, 

Vós me cumulastes de bênçãos  
sem o menor mérito de minha parte.  
Estou, como vedes, em Vossas Mãos,  
fazei, então, o que quiserdes comigo. 

AVVD-14 de fevereiro de 1992 
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2. ORAÇÕES DE LOUVOR PARA DEUS 
 
 

Meu Deus, eu Vos amo, 
e por Vosso abundante amor e misericórdia,  

Vós me mostrastes Vossa Luz;  
bendito seja Vosso Nome;  

amém. 
AVVD-20 de março de 1987 

 
Eu creio, adoro, 

espero e Vos amo;  
amém. 

AVVD-10 de janeiro de 1988 

 
Eu Vos amo, Senhor, 

respiro por Vós, sorrio por Vós,  
espero em vós, creio em Vós,  

sois minha alegria, meu elã, minha paz; 
AVVD-08 de março de 1988 

 
Pai de Misericórdia, 

em adoração, estou aos Vossos Pés,  
em Vós espero e creio,  
amo-Vos infinitamente,  

amém; 
AVVD-07 maio de 1988 
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Jesus, meu Amor, 
meu Pão, minha Vida, minha Alegria,  

meu Alento, meu Repouso, meu Santo Companheiro,  
meu Salvador, minha Visão, meu Tudo,  

Eu Vos amo! 
AVVD-13 maio de 1987 

 
Louvado seja o Senhor! 
Bendito seja o Senhor!  

Glória a Deus!  
Amo-Vos Pai, até a morte. 

AVVD-07 de setembro de 1988 

 
Senhor! Como eu Vos amo, 

como eu Vos desejo,  
como eu tenho sede de Vós,  

como eu preciso de Vós!  
AVVD-12 de outubro de 1989 

 
Meu Senhor Yahweh, 

eu creio e tenho fé em Vós  
e em Vossa Promessa.  

Eu confio em Vós. 
AVVD-04 de fevereiro de 1991 

 
Meu Senhor 

Meu Deleite, meu Tudo,  
amo-Vos até à morte. 
AVVD-12 de março de 1991 
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Jesus, minha Luz; Jesus, meu Guia; 

amo-Vos, porque me mostrastes o Caminho;  
 

Espírito Santo,  
meu Santo Companheiro e meu Amigo,  
Vós, que sussurrastes em meu ouvido  

conselho, sabedoria e consolo,  
eu Vos amo, porque permitistes meus olhos verem,  

e meus ouvidos ouvirem,  
eu Vos adoro, porque me ressuscitastes  
e Vos tornastes, ó Doce Maná do Céu,  

meu pão de cada dia;  
Vós consolastes minha alma angustiada e miserável, 

cuidastes de mim nesse deserto,  
e estais atento às minhas necessidades;  

 
soprais, numa chama crepitante,  
Vossos Dons para a humanidade;  

pela Glória da Santíssima Trindade,  
dai-nos a graça de nos dedicarmos  

a obedecer Vossos estatutos  
e que Vossa Lei Se torne nossa delícia;  

amém; 
AVVD-18 de maio de 1993 
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Yahweh, eu Vos amo, eu Vos adoro. 
Yahweh, meu Amor celestial,  

sei que estais comigo.  
Yahweh, meu Pai e Abba,  

dizei ao Vosso Bem-Amado Filho  
que meu coração vive apenas por Ele.  

Dizei-Lhe que Ele é o Ar que eu respiro, Minha Vida.  
 

Dizei-Lhe que minha voz, por Sua Causa,  
será levada tão longe quanto eu puder,  

para proclamar Seus Desejos e Seu Ardente Amor por nós. 
 

Dizei-lhe, Pai,  
que ninguém e nada  

jamais se interporá entre este amor  
que tenho por Ele.  

 
Dizei-Lhe que Ele  

é o meu Sorriso, minha Alegria e minha Esperança.  
Dizei ao meu Redentor, o quanto anseio por Ele  
e de como, dia e noite, definho de amor por Ele. 

AVVD-13 de novembro de 1991 
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Eu Vos amo Senhor, meu Deus, 

sempre tão Meigo e Misericordioso;  
vivo apenas para Vós, meu olhar está somente  

em Vós e em ninguém mais, eu Vos adoro! 
AVVD-17 de julho de 1989 

 
Sim, Senhor, 

Vós sois realmente minha Esperança,  
sois minha Felicidade, meu Sorriso;  

em Vós eu creio;  
sois a Alegria de minha vida, sois minha Vida,  

adoro-Vos e sempre Vos adorarei; amém. 
AVVD-10 de janeiro de 1988 

 
Jesus, sois minha Esperança, 

minha Força, minha Alegria e meu Cântico;  
buscarei refúgio  

sempre em Vosso Sagrado Coração.  
AVVD-06 de agosto de 1991 

 
Eu Vos amo, meu Senhor e meu Deus, 

com todo meu coração, com toda minha alma  
e com toda minha mente,  

mas sei que meu amor é pobre,  
miserável e insuficiente  

em relação à Vossa Generosidade.  
AVVD-04 de julho de 1990 
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O dia todo, eu Vos desejo, meu Deus;  

durante todo o dia, eu me consumo de amor por Vós,  
por causa de Vossa Ternura  

e de Vossa Infinita Misericórdia, meu Deus;  
o Amor que me demonstrastes  

faz minha alma gritar, mais que nunca,  
para que me resgateis.  

Anseio pela Casa em que viveis.  
Anseio pela Vossa Corte Sagrada.  

Dizei-me, então, meu Senhor e meu Deus,  
o que posso esperar? Considerareis minha fragilidade?  

Ah! Libertai-me de todos meus pecados  
e reconsiderai-me.  

Todas as minhas esperanças estão em Vós, meu Deus.  
Amém. 

AVVD-30 de março de 1992 

 
Vós sois minha alegria, minha paz, 

meu incenso, meu sorriso, meu riso;  
Vós sois minha delícia, minha vida,  
meu sopro, a luz de meus olhos;  
Vós sois meu pai, minha mãe,  

meu filho, meu amigo;  
Vós sois meu Senhor e meu Deus!  
Vós sois o brilho de minha alma,  

e não há ninguém que se compare a Vós,  
por isso, sim, morro de felicidade  

quando estou Convosco! 
AVVD-01 de novembro de 1996 
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Ó Deus, como poderei não Vos amar? 
Sou Vossa, mesmo sendo barro.  

Tudo o que faço é por amor a Vós.  
Não busco meus interesses,  

procuro Glorificar Vosso Nome.  
Procuro trazer-Vos Vossos cordeiros de volta,  

procuro fazer Vossa Vontade, Senhor.  
Amo-Vos e pelo amor que Vos tenho,  

dado e ensinado por Vós,  
peço-Vos, se for Vosso desejo, fortalecer minha fé  

e amar-Vos sem limites  
para tornar-me capaz de prosseguir e glorificar-Vos.  

Amém. 
AVVD-12 de janeiro de 1988 

 
Meu Deus, 

não posso mais desviar meus olhos  
de Vossa Divina Face; meus olhos estão fixos em Vós,  

em intermináveis horas de adoração,  
e minha mente não pode separar-se de Vós, Amado Pai;  

em cada segundo na Terra e no Céu  
minha mente está absorvida em Vós, Convosco.  

Vivo por Vós e respiro por Vós,  
sois minha alegria e meu sorriso. Eu creio, adoro, espero  

e Vos amo infinitamente.  
AVVD-26 de março de 1988 
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Meu Senhor, meu Bem-Amado, 
Vós, que me confiastes Vossas Joias mais Sagradas,  
Vós, que me cobristes com Vosso Amor e Ternura,  

Vós, que derramastes em mim  
Vossos Ensinamentos como mirra,  

e que me perfumastes com Vossa Fragrância,  
delicio-Me em Vossa Presença.  

Vós me destes o Dom de Vosso Amor,  
Vós me destes o Dom de Vossa Paixão,  

e eu, em minha pobreza, não Vos posso oferecer nada 
 a não ser minhas bênçãos, minha vontade,  

minha alma e meu coração.  
AVVD-20 de fevereiro de 1990 

 
Ah! como a Misericórdia e o Amor 

incessantemente me cobrem e me abençoam!  
A Sabedoria é minha Mestra pessoal  

e Ela me instrui e a outros;  
Vossa Santa Presença  

sempre tão constante a meu lado,  
me assegura e me dá esperança e coragem.  

Ah! Yahweh, meu Pai,  
anseio por Vós, como eu anseio por Vós!  

Yahweh, meu Abba,  
Vós me seduzistes até meu âmago. 

AVVD 22 de junho de 1991 
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Meu Senhor, 
Vós cuidais de mim como ninguém mais;  

Vós sois Meu Inestimável Tesouro,  
e ninguém e nada mais em todo o mundo  

me dá tanta alegria como Vós.  
Um olhar Vosso e meu espírito arde como fogo,  

e meu coração se derrete como cera.  
Um olhar Vosso e minha alma é arrebatada  

pela profundidade de Vosso Amor;  
Vosso olhar, meu Santo,  

é como o canto de um casamento real,  
é como o aroma de um ramo de lírios  

trazido a mim pela brisa,  
Vosso olhar é como uma Cidadela  

com torres de marfim à volta... 
AVVD-28 de janeiro de 1997 

 
 

Ah! meu Senhor Altíssimo! 
meus olhos estão fixos em Vós;  

e também minha mente inteira e coração...  
Vós realmente capturastes meu coração  

em Vosso Divino Amor  
e em Vossa real munificência. 

AVVD-12 de agosto de 1998 
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Aleluia! 
O Senhor inclina-Se  

para ouvir-me toda vez que O chamo,  
meu olhar está fixo em Vós, meu Senhor,  

medito em Vós sem cessar,  
sois meu Alimento, meu Pão e meu Vinho,  

Nada mais preciso neste mundo hostil;  
minha alma tem sede de Vós,  

por Vós, meus lábios estão ressequidos;  
sois meu Deus que me procurou  

e me encontrou em minha miséria;  
permiti-me habitar em Vosso Sagrado Coração. 

AVVD-29 de setembro de 1989 

 
Jesus, 

fiquei fascinada pela Vossa Perfeição,  
fui seduzida pela Vossa Beleza;  

Vosso Ardente Amor assediou minha fragilidade  
para que eu consentisse em me tornar a vítima  

de Vosso Amor; mas como poderia eu retroceder  
à vista de tanta Beleza de uma vez?  

Vossa Benevolência me fascina durante todo o dia;  
que encantos há em Vosso Amor?  

AVVD-25 de maio de 1991 

 
Senhor, meu Refúgio, meu Conforto, meu Sorriso,  

minha Fonte, meu Universo. Eu Vos amo. 
AVVD-01 de  dezembro de 1994 
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Meu Salmo e meu Hino,  
meu Amém, 

meu Irmão, minha Irmã e Amigo,  
meu Pai e Mãe,  

minha Doce Fragrância e meu Incenso,  
meu Raio de Sol e minha Luz,  

minha Chama Brilhante, que jamais deixa de brilhar,  
minha série de Banquetes,  

minha Segurança e Rochedo de minha força,  
meu Crescimento e minha Riqueza,  

meu Portal da Eternidade.  
O que Vos faz saltar de alegria 
 à vista deste grão de poeira 

 que passa por Vós? 
AVVD-18 de fevereiro de 1997 
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3. ORAÇOES DE LOUVOR E AÇAO DE GRAÇAS 
 
 

Glória a Deus! 
bendito seja nosso Senhor!  

louvado seja o Senhor!  
permiti-me caminhar ao Vosso lado; Amém; 

AVVD-16 de março de 1988 

 
Vossa Palavra é minha delícia, minha Vida 

e minha Esperança.  
O que encontrastes em meu malvado coração  

para nele estabelecerdes Vosso Trono?  
Dia e noite, me mostrais Vossos favores. 

AVVD-01 de dezembro de 1992 

 
Vós sois Santo e Poderoso, 

Vossa Presença é Esplendor e Majestade,  
não necessito ninguém, a não ser meu Criador. 

AVVD-11 de novembro de 1994 

 
Senhor, 

Vós sois Grande, Vós sois Glorioso,  
maravilhosamente Forte, Invencível.  

Que toda a Vossa criação  
Vos sirva na retidão! 
AVVD-06 de maio de 1997 
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Ó Pai Eterno, 
Autor do Hino do Amor,  
Rei, desde o princípio,  

Vós Vos levantastes, Deus, para dizer algo  
a todos os habitantes da Terra;  

 
Fiel à grandeza  

de Vossa Misericórdia e de Vosso Nome,  
Vós chovestes sobre nós, bênção sobre bênção; 

  
sobre as ondas do mar  
e sobre toda a terra,  

Vossa fragrância percorreu;  
 

Deus Poderoso,  
nunca houve coisas  

tão encantadoras, em nossa geração;  
Autor do Hino do Amor, Vossas Obras  

são ornamento maravilhoso,  
adorno magnífico, para encantar os olhos e o coração;  

 
Quero Vos louvar, Pai Eterno, toda minha vida,  

e cantar para Vós, meu Deus, enquanto Eu viver;  
amém; 

AVVD-15 de maio de 1992 
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Senhor, em Vossa Força e em Vossa Sabedoria 
Vós me formastes e me educastes;  
em Vosso Amor, Vós me ajudastes,  

e eu me tornei Vossa esposa;  
Senhor, Vós me confiastes Vossa Mensagem;  

louvado sejais, Senhor;  
vinde, Senhor, maranatha!  

amém; 
AVVD-16 de junho de 1992 

 
 

 
 

Bendito sejais, 
Senhor, todo Misericordioso,  

a Vós pertencem toda a Grandeza, todo o Poder,  
todo o Esplendor;  

Vossa é a soberania  
e sois o Soberano de tudo e acima de tudo;  

e é por Vós e através de Vós  
que a Unidade descerá como relâmpago,  

para honrar e glorificar Vosso Corpo,  
amém; 

AVVD-17 de janeiro de 1990 
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Pai Eterno, 
santificado seja o Vosso Nome,  

conhecer-Vos é Vida eterna,  
conhecer-Vos é conhecer a Verdade,  

Pai de toda Sabedoria,  
santificai-me com Vosso Espírito Santo  

para que meu coração pronuncie  
palavras cheias de sabedoria;  

 
Único e Perfeito,  

Fonte do Amor Sublime,  
Vossa Majestade, arrebatai meu coração  

para que Vos louve, noite e dia;  
 

Fonte de Mirra e Aloés,  
perfumai minha alma miserável  
com Vossa delicada fragrância  

para que ao encontrar  
Meu Rei e Vosso Filho Amado,  

Ele não afaste Seus Olhos de mim;  
 

conhecer-Vos é estar em Vossa Luz,  
esta Luz que me mostrará o Caminho  

e me atrairá para as Pegadas de Vosso Amado Filho;  
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Fonte de Água Viva, vinde,  
vinde mergulhar-me, Vossa filha,  

na Vossa Corrente que flui, abundantemente,  
de Vosso Santuário;  

 
ó Deus! amo-Vos às lágrimas!  

que minha alma miserável anseie  
por tudo o que é Santo,  

que minha alma experimente Vossa Ternura,  
Yahweh, Vós sois meu Deus,  

eu louvo Vosso Nome,  
pois olhastes minha alma miserável  

e a enchestes com o brilho de Vossa Glória;  
 

meu coração canta para Vós, Pai,  
meu espírito se alegra em Vosso Espírito;  

ó Deus, meu Pai,  
permiti à minha alma sucumbir  

em Vossos Amorosos Braços  
fixando Vosso Selo em meu coração,  

a fim de que meu amor por Vós  
torne-se mais forte que a própria Morte;  

amém; 
AVVD-02 de março de 1993 
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Dou graças e louvores 
ao Senhor imponente,  

tão estupendamente grande;  
 

Olhai! Aquele que lança Seus Raios,  
ofuscando meus olhos,  

não é outro senão meu Pai!  
Ó Brilhante Ornamento dos Céus!  

A grandeza de Vosso Nome me liberta,  
e, aguçando meu ouvido, só um pouco,  

recebo a Palavra de Vossa Boca;  
 

e agora: eu canto de alegria a Deus, meu Pai!  
Eu grito em triunfo ao Ungido, Jesus Cristo, meu Salvador!  

 
Meu Prometido, ó Delícia das delícias!  

Eu Vos amo por terdes feito de mim Vossa amiga;  
e agora clamo de todo o meu coração:  

“Amém! Meu zelo me abrasa por anunciar  
e proclamar Vosso Amor Fiel!  

 
Eu farei Vossa Vontade  

e trarei o maior número possível  
em união com Vossa Unicidade,  

a fim de que eles também sejam cumulados  
com a plenitude absoluta de Vossa Santidade Trinitária.  

Amém. 
AVVD-17 de julho de 1996 
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Louvado seja o Senhor! 

Vós Me pedistes para ser a escrava de Vosso Amor;  
uma vez que não sou digna de ser Vossa escrava,  

a escrava de Deus; conduzi-me ao Vosso Fogo purificador  
e purificai-me meu Rei, como o ouro é purificado,  

para que eu seja capaz de Vos glorificar,  
pois, apenas cometo um pecado após o outro.  

Por piedade, Senhor, deixai Vossa Luz  
brilhar em minha escuridão.  

 
Ensinai-me a ser a vítima de Vosso Coração,  

e a abraçar Vossa Cruz ardentemente  
e não com consternação, no caminho do Calvário,  

essa estrada que conduz à felicidade,  
uma vez que é o Caminho da Santidade  

e aquela na qual Vós, como a Perfeita Vítima,  
primeiro pisou. Eu estou constantemente pecando,  

no entanto, não me punistes como meu pecado merece,  
Vós me poupais sem cessar, e permitis à Vossa Luz estar em 

mim; eis porque sei que: Deus está a meu lado.  
Agora, preciso cumprir os votos que Vos fiz  
na consagração ao Vosso Sagrado Coração;  

permiti-Me ficar para sempre em Vossa tenda,  
permiti-Me agarrar-Me a Vós e a olhar em Vossa Santa Face  

e eu Vos bendirei por toda minha vida,  
e minha alma festejará em Vosso Amor  

e em Vossa Presença. 
AVVD-10 de dezembro de 1990 
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Bendito seja o Vosso Nome, 
ó Vós, que ouvis minha oração!  

bendito sejais, meu Senhor,  
Vós que retirastes minha alma do abismo,  
Vós que, das alturas, olhastes por mim,  

e humilhastes minha alma;  
bendita seja Vossa Benevolência  
que me atraiu ao Vosso Coração  

para me salvar e me libertar;  
Deus, sois minha salvação,  

minha riqueza, minha vista e minha vida,  
Vós que diariamente encantais minha alma  

e alegrais meu coração com Vossa Presença,  
permiti-Me tirar proveito de Vossa Presença:  

paz, integridade, amor e um espírito de perdão,  
que cada fibra de meu coração  

proclame, com amor, Vossa glória;  
ouvi minha oração agora que sou  

hóspede de passagem em Vosso país  
e respondei-me;  

amém; 
AVVD-29 de maio de 1995 
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Senhor, Vós abristes para mim as portas do Céu, 

e das Reservas do Céu,  
Vós me alimentastes  

com o Maná que reservastes para minha alma,  
Vós me destes o Pão do Céu! 

AVVD-04 de dezembro de 1990 

 
 

De Vossas próprias Mãos, 
recebi Alimento, sem quaisquer méritos.  

Quem sou eu para ser cumulada de graças?  
Tudo vem de Vós.  

De Vossas próprias Mãos, recebi dons.  
Eu vos bendigo, ó Senhor!  

Exultarei e me alegrarei em Vosso Amor  
e, até mais determinada, eu Vos seguirei  

ardorosamente até o fim. 
AVVD-17 de janeiro de 1990 

 
 

Meu Deus, 
Derramastes um dilúvio de bênçãos sobre mim, 

Sabendo que aquela a quem possuis 
E que é Vossa “propriedade” 

É má e imperfeita, 
E que sou incapaz 

De dar-Vos qualquer coisa em retribuição. 
AVVD-04 de julho de 1990 
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Bendito seja nosso Senhor, 
o Deus da Misericórdia,  

pois visitou Seu povo, veio em seu socorro,  
veio dar Luz aos que vivem nas trevas  

e na sombra da morte.  
Glória Àquele que vem guiar nossos pés  

no caminho da Paz e do Amor.  
Amém. 

AVVD-24 de dezembro de 1989 

 
 
 
 

Bendito seja Nosso Senhor 
que faz maravilhas de amor por mim.  

Senhor, como é grande Vossa Bondade  
reservada para aqueles que Vos temem,  

concedida àqueles que se abrigam em Vós,  
para que toda a humanidade veja!  

Alegrai-vos em vosso Senhor e Salvador,  
exultai vós, os virtuosos,  

gritai de alegria, todos de corações retos! 
AVVD-27 de março de 1989 
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Bendito seja Meu Senhor 
que não nos impediu de reunir em Seu Nome.  

O Senhor é bom, mesmo para com aqueles sem mérito.  
Meu Senhor, Vós respondestes às nossas orações,  

respondestes ao jejum e aos sacrifícios  
que vossos filhos bem-amados Vos ofereceram.  

Eu bendigo Vosso Nome. Nós bendizemos Vosso Nome.  
“Meu Senhor é bom,  

Seu amor é para sempre,  
e Sua fidelidade se estende de geração em geração.” 

Sirvamos o Senhor. 
AVVD-23 de abril de 1989, citações Salmo 100 

 
 
 
 

Bendito seja nosso Senhor, o Onipotente, 
que sozinho realiza maravilhas.  

Meu Deus, Vós me ensinastes Vossa Palavra  
e ainda proclamo vossas maravilhas.  

Cheio de Compaixão, perdoastes minha culpa  
e me trouxestes de volta à minha razão.  

Fizestes-me compreender  
e perceber estas Palavras de Sabedoria. 

AVVD-29 de junho de 1989 
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Bendito seja meu Rochedo, 
Bendito seja meu Salvador,  

Bendito seja Seu Sagrado Coração,  
este Coração que mostra Seu Amor  

para toda a humanidade,  
este Coração que é mais desejável  

que o ouro mais fino,  
porque os tesouros que ele contém  

são mais doces que o mel;  
Bendito seja Seu Sagrado Coração,  

este Coração que me levantou e me formou,  
ó Senhor, vinde mostrar à humanidade Vossas maravilhas,  

vinde mostrar Vossa maravilhosa bondade! 
AVVD-28 de novembro de 1996 

 
 

Sagrado Coração de Jesus, 
derramais sobre nós uma chuva de bênçãos.  

Sagrado Coração de Jesus,  
dais aos abandonados uma Morada permanente.  

Vossa família encontrou uma Morada.  
Bendito seja Nosso Senhor,  
que nos salva dia após dia  

e nos traz, um após o outro,  
ao Seu Sagrado Coração.  

Bendito seja Nosso Senhor,  
que carrega nossos fardos  

e compartilha nossos sofrimentos.  
AVVD-01 de junho de 1989 
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ah! meu Senhor, 

como sois admirável,  
Vós dispersais Vossos inimigos como fumaça;  
Santo seja o Vosso Nome três vezes Santo;  

Vossa retidão Vos glorifica em nossa maldade,  
Vossa fidelidade Vos glorifica em nossa infidelidade;  

 
que todos os corações Vos busquem meu Senhor,  

e invoquem Vosso Nome;  
que aquele que nunca Vos buscou Vos encontre,  

a fim de que ele também, em Vossa Presença, diga:  
 

“só em Deus há justiça salvadora e força;  
só em Deus está minha vida, minha alegria e minha paz;  

com quem podes compará-Lo?  
com quem podes igualá-Lo?  

Eu desabrochei em Sua Salvação,  
e me alegro agora em Seu Grande Amor;  

Glória ao Altíssimo, Glória ao meu Deus, três vezes Santo;” 
 

“como são grandes os Vossos sinais, Mestre; 
como são múltiplas e poderosas as Vossas maravilhas!  

Vós, o Todo-Poderoso e maravilhoso Deus,  
que fizestes brilhar Vossa Face em mim e me favorecestes,  

adornando toda minha alma de Vós;  
que Vosso Nome seja louvado e adorado;” 

AVVD-03 de fevereiro de 2003 
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Pai, outrora, 

antes que Vossa Majestade reavivasse a memória  
de minha pobre alma,  

eu me havia esquecido de Quem me criara.  
Logo após terdes restaurado minha memória,  

Vós me pedistes para elevar os olhos aos céus,  
e, então, um raio de Luz brilhou em mim;  

e, como um fogo consumidor,  
Vosso Espírito repousou sobre mim.  
Luz Verdadeira, Tesouro Inesgotável,  

sois inspirador e estupendamente Grande!  
Como não Vos agradecer e louvar,  

Terníssimo Pai,  
por repousar Vosso Espírito em minha alma miserável  

e tornardes Vosso Espírito um comigo? 
AVVD-05 de outubro de 1992 

 
 

Louvado seja o Senhor 
por ter olhado para a Miséria  

e por ter-me elevado.  
Louvado seja o Senhor  

por ter-Me ressuscitado dentre os mortos.  
Glória a Deus por descer e inclinar-Se até nós  

para nos redimir do mal.  
Bendito seja o Senhor pela compaixão  

que tem por Seus filhos. Amém.  
AVVD-27 de janeiro de 1989 
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Senhor,  
sois Tudo, e eu, nada. 

Sois estupendamente Grande,  
por isso, o que são meus louvores para Vós,  

o Santo dos Santos?  
Ninguém pode glorificar-Vos o bastante,  

no entanto, meu coração chama incessantemente  
Vosso Nome  

porque engastastes meu coração no Vosso. 
AVVD-04 de dezembro de 1990 

 
 
 

Glória a Deus no mais alto dos Céus, 
Glória a Ele que levantou minha alma  

das entranhas desta Terra;  
Glória à Luz três vezes Santa,  

em cujo poder todas as coisas passaram a existir;  
Glória ao Deus  

invencível, incomparável em Sua Autoridade;  
Glória ao Imortal,  

em quem encontramos imortalidade; 
 que Vosso Sopro, ó Santíssimo,  

que é pura emanação de Vossa Glória,  
nos reanime, renovando-nos  

em um só glorioso Corpo. Amém.  
AVVD-10 de novembro de 1995 
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Meu Yahweh é bom para mim, 
Seu Amor é eterno,  

Sua Fidelidade se estende de geração em geração,  
Ele me tirou do abismo e curou-me,  
colocou meus pés em uma rocha  

e firmou meus passos; quantas maravilhas fizestes para nós,  
Meu Senhor!  

AVVD-23 de agosto de 1989 

 
 

Meu Deus é bom para mim, 
uma fortaleza quando sou oprimida e caluniada,  

uma fortaleza quando os tempos são difíceis.  
Meu Deus é meu Escudo protetor.  

Satanás pode afiar sua espada  
ou estender seu arco e mirar em mim,  

mas Meu Deus, meu Abba, sempre tão Terno,  
estará presente e fará o demônio fugir. 

AVVD-20 de abril de 1992 

 
 

Agora, sei que jamais serei abandonada;  
dirigistes minha alma para Vós;  

estendi minhas mãos para o Céu  
e Vós me levantastes;  

minha alma se alegra em Vós,  
oh! fazei também por meus irmãos  

o que fizestes por mim!  
AVVD-13 de abril de 1991 
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Renovo meus votos a Vós, meu Senhor, 

e submeto-me à Vossa Santa Vontade, meu Deus. 
 

 “Aleluia!  
 

“Louvai a Yahweh no céu,  
louvai-O nas alturas,  

louvai-O todos os anjos,  
louvai-O todos seus exércitos!  

 
“Louvai-O, sol e lua,  

louvai-O, astros todos de luz,  
louvai-O, céus dos céus.  

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

 
Louvai a Yahweh na Terra,  

reis da Terra e todos os povos,  
príncipes e juízes todos da Terra ,  
jovens e também as donzelas”.  

 
Todos vós, vinde louvar Nosso Senhor  

e fazer Sua Santa Vontade. 
AVVD-27 de setembro de 1996, citações Salmo 148. 
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Meu Senhor e meu Deus, 
Vós sois verdadeiramente o mais Belo,  

e, imerso em Vossa Beleza,  
sois Divino e Puro;  

como eu e todos os outros  
não cairemos de amor por Vossa Doçura?  

A Graciosidade é um orvalho em Vossos Lábios,  
e, em Vossa majestade e esplendor,  

Vós nos abençoastes, nos cortejastes, nos favorecestes  
e nos cobristes com inumeráveis dons,  

não apenas para nos assemelharmos aos Vossos anjos,  
mas para nos assemelharmos a Vós;  

 
Vossa Palavra é como um brocado  

com o qual me revestistes,  
adornando minha alma com Vossa majestade;  

e tudo isso Vós fizestes  
com o maior deleite,  

e sem pensar  
que poderias depreciar  

o Cetro de Vossa realeza! 
AVVD-20 de outubro de 1998 
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Meu Senhor, 

Vós sois a Sabedoria,  
Vós, que sois Vida e Luz em nós:  

Eu louvo Vosso Nome, três vezes Santo;  
Que Vossa bondade seduza minha alma,  
para que eu possa viver em Vosso reflexo.  

Onipresença!  
Alegria e Paz de meu coração,  

Vossa Presença deixa-me tranquila  
e Vossa Retidão  

acende uma chama dentro de mim,  
para me mostrar que sou descendência  

da Bondade de minha alma;  
Glória ao Senhor três vezes Santo.  

Aleluia! 
AVVD-17 de novembro de 1996 

 
 
 

Meu Senhor, Yahweh, 
Meu Amado Pai do Céu,  

Vosso Nome é óleo derramado;  
Vós me revelastes Vosso Nome,  

aproximando-Vos de mim e salvando-me;  
Vós me formastes, levando-me para perto de Vós.  

Yahweh, meu Deus, Vós me redimistes.  
AVVD-01 de maio de 1992 
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Yahweh visitou-me, 
como uma rajada de vento, Seu Espírito levantou-me  

e mostrou-me Seu Rosto;  
revelou-me Ternura, Amor  

e Bondade Infinita,  
depois, derramou Bênçãos sobre mim  
e ofereceu-me Maná em abundância  
para compartilhar com meus irmãos;  

Ele caminhou comigo na terra do esquecimento,  
de baixo, dentre os mortos,  

Ele me tirou;  
dentre aqueles que O haviam esquecido,  

Ele me levantou, restaurando a memória de minha alma;  
ó Senhor, Yahweh, como sou grata!  

que Vossa Doçura, ó Senhor, possa estar em todos nós;  
bendito seja Yahweh para todo o sempre; amém; 

AVVD-16 de janeiro de 1992 
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Meu Senhor, minha Vida, minha Família, 

eu sou parte de Vós e meu espírito em Vós exulta.  
Eu bendigo Vosso Nome para todo o sempre.  
Celebra, criação, os atos de poder de Deus,  
e louva-O, Aquele que eleva os humildes.  

Quanto pode um mortal duvidar  
de Vossas maravilhosas intervenções? 

AVVD-26 de março de 1996 
 
 

Vossa Misericórdia, 
ó Senhor, soprou em mim,  

e insuflou um Espírito vivo dentro de mim,  
no âmago de onde Ele habita;  

foi Vossa Palavra, Senhor,  
que cura todas as coisas, que me curou.  

E o Deus invisível tornou-Se repentinamente visível a mim.  
E o obscurecimento de meus olhos viu a Luz,  

uma coluna de Fogo Resplandecente  
para guiar meus passos ao Céu.  

E as Trevas  
que me aprisionavam e que atemorizavam minha alma  

foram vencidas pela Estrela da Manhã,  
e deram Esperança, Amor, Paz  

e uma grande consolação à minha alma;  
pois eu sabia que o amor e a Própria Compaixão  

eram meu Santo Companheiro para a viagem  
de minha vida. 

AVVD-21 de outubro de 1991 
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Quero cumprir as promessas que vos fiz, meu Senhor, 
tentarei realmente Vos oferecer minha ação de graças.  

Dai-me as palavras certas para falar e honrar-Vos,  
Eu Vos bendigo, meu Deus, por mimar-me  

e permitir-Me caminhar em Vossa Presença,  
na Luz dos vivos.  

AVVD-31 de janeiro de 1990 

 
 

Glória a Deus, o Altíssimo, 
bendito seja Seu Nome;  

Meu Jesus, Vós que me favorecestes,  
eu Vos bendigo; 

AVVD-19 de janeiro de 1990 

 
 

Jesus, Vós que Me salvastes, bendito sejais; 
Jesus, Vós que me alimentastes; bendito sejais;  

Jesus, eu Vos amo, ensinai-me a amar-Vos mais; amém. 
AVVD-24 de setembro de 1990 

 
Eu Vos agradeço; 

eu Vos agradeço e Vos louvo por Vossas maravilhas  
que, literalmente, estais derramando em nós.  

Meu coração se alegra e exalta Vosso Santo Nome,  
Vós sois o Escudo que me protege,  

sois o Justo Juiz.  
Eu Vos ofereço minha vontade. 

AVVD-28 de abril de 1989 
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Eu Vos amo, Senhor; 

Agradecerei ao Vosso Nome novamente,  
uma vez que sois meu Deus, meu Amigo e meu Tudo;  

Agradeço-Vos por todos os Vossos mistérios,  
Agradeço-Vos pela maravilha de Vossas Obras,  

Agradeço-Vos por Vosso Plano de Salvação;  
Celebremos as ações de nosso Rei! 

AVVD-02 de agosto de 1996 

 
Vós me destes livremente, 
de Vossos Próprios Bens;  
Senhor, Amante da Vida,  

Vosso dom de Misericórdia  
salvou-me e a muitos outros;  

Glória a Deus,  
louvado seja Seu Santo Nome. 

AVVD-05 de novembro 1998 

 
Ó Amado Criador, Espírito Santo, 

eu Vos bendigo pelas Obras  
que derramastes sobre mim,  

eu Vos bendigo pela Luz que projetastes sobre mim,  
Glória a Deus Todo-Poderoso, amém; 

AVVD-22 de setembro de 1987 

 
Eu Vos dou graças, meu Senhor, 

por Vosso Amor e Fidelidade; 
AVVD-07 de janeiro de 2002
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4. ORAÇÕES DOS SANTOS ANJOS 
 

Nós te agradecemos 
ó Santíssima e Adorável Trindade, Sabedoria Eterna,  
por proporcionar ao mundo inteiro, em um inefável  

abismo de generosidade, vosso Cântico de Esperança  
e de Amor; escrito para conduzir muitos à Salvação Eterna;  

com excepcional graça, Vós traçastes um caminho  
perfumado pelo doce aroma de Vosso perfume  
e espalhado com safiras, para cada um seguir  

e encontrar seu mais belo repouso na Eternidade;  
e, em Vossa divina delicadeza, encontrastes  

esse remédio para curar esta geração;  
 

Ó Primavera do Universo, Trindade Amabilíssima,  
Esposo totalmente adorável Vós visitastes uma vez mais  
a Terra, para falar aos Vossos filhos, coração a coração,  

derramando sobre eles uma corrente de graças  
com um ungido e luminoso conhecimento de Vós;  

Vós, Divindade Luminosa, antecipastes esta Festa muito  
antes de Vossa criação; o dia em que, favorecendo  

vossa bem-amada, chamarás Vossa criação,  
do mais baixo ao mais elevado,  

a um dia de esponsais com Vossa Divindade,  
quando, nesses dias de festividade,  

compartilharás com eles uma união mais íntima,  
engastada em Vós como uma preciosa pedra real,  

e quanto conversareis com eles no interior de seu coração;  
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na ternura de Vosso Coração,  
previstes que essa divina união  

seria apenas de doçura,  
porque passareis Vosso tempo com eles,  

compartilhando suas vidas enquanto ainda na Terra,  
assim como partilhastes Vosso esplendor  

com Vossos Anjos;  
 

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

enquanto recontamos Vossas maravilhas;  
 

a fim de atingir o abismo da fragilidade humana,  
deixastes Vosso Trono e pusestes de lado  

Vossa Coroa real para enfeitar Vossa criação  
com uma superabundância de Vosso divino Amor;  

então, inebriados com Vosso Amor por eles,  
destes Vosso Espírito Santo  

que os atrairá ao Vosso aposento nupcial  
e ao Vosso leito matrimonial,  

espontaneamente unindo-se a Vós;  
 

ó Santíssima Trindade,  
Tesouro dos santos e dos anjos;  

uma vez que Vossa criação  
seja exaltada com Divino Amor,  

então eles Vos gritarão:  
‘Kyrie Elielson, Kyrie Elielson...’ 
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 enquanto sussurrareis em seus ouvidos:  

porque abraçastes a impassibilidade  
encontrastes uma vivificação espiritual  

em Meu abraço;  
 

Doador da Vida  
e Dispensador de inestimáveis dons,  

Vós tendes, em Vossa ternura,  
chamado os pobres assim como os ricos  

para se reunir em torno de Vossa Mesa Real  
oferecendo-lhes um Banquete imperial;  

 
glória ao Altíssimo,  

Fonte de inefável delícias,  
Fonte que torna férteis os jardins,  

Poço de Água Viva,  
Rios de Amor fiel  

fluindo de Vosso Coração,  
Amante da humanidade,  
Esposo de Vossa criação,  

nós Vos adoramos  
e louvamos Vosso Nome três vezes Santo;  

amém; 
(AVVD-22 de junho de 1998) 

 
 



 

 
50 

 

5. ORAÇÕES DIÁRIAS 
 

 
As Três Orações Diárias 

 
Esta são as três orações que Jesus nos recomenda rezar dia-
riamente. Em AVVD-04 de maio de 1988: 

 
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.” 

 
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, Vir-
gem 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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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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A Oração de Arrependimento e Libertação 
 

A seguinte oração, que também é para os nossos tempos, foi 
dada por Jesus a Vassula, em AVVD-13 de novembro de 
2006.  
 

Senhor,  
Vós me suportastes 

todos estes anos com meus 
pecados, e mesmo assim 

Vos compadecestes de mim.  
Desencaminhei-me em to-
dos os sentidos, mas agora 
não mais pecarei. Tenho-

Vos ofendido e sido injusto,  
mas agora não mais peca-

rei. Renuncio ao pecado, re-
nuncio ao Demônio, renun-
cio à iniquidade que man-

cha minha alma;  
Libertai minha alma de tudo 
que é contrário a Vossa San-
tidade. Suplico-Vos, Senhor,  
que me liberteis de todo o 
mal. Vinde, Jesus, agora,  

vinde habitar em meu  
coração.  

Perdoai-me, Senhor,  
e permiti-me descansar em 
Vós, porque sois meu Es-
cudo, meu Redentor e mi-
nha Luz, e em Vós confio.  

A partir de hoje, eu Vos ben-
direi, Senhor, a todo o mo-

mento. Repudio o mal  
e todos os outros deuses e 
ídolos, porque sois excelso 
sobre todo o mundo, trans-
cendendo em muito a todos 

os demais deuses.  
Com Vosso braço poderoso, 

livrai-me da doença,  
livrai-me de tornar um prisi-
oneiro, livrai-me das pertur-
bações e subjugai meu ini-

migo, o Demônio.  
Vinde depressa em meu so-
corro, ó Salvador! Amém! 
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Vassula explica: “Jesus ditou-me esta oração, que é uma ora-
ção de arrependimento, cura e libertação, e necessária para 
os nossos tempos maus. As pessoas não sabem como repu-
diar completamente Satanás em suas orações, que as con-
trola cegando-as e causando-lhes muito sofrimento através de 
doenças ou fazendo as prisioneiras. Jesus também diz que 
muitas pessoas adoram falsos deuses (ídolos). Esta oração 
será eficaz se for rezada com o coração e sinceridade.”
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6. ORAÇÕES À VIRGEM MARIA 
 
 
Oração dada pela Virgem Maria 
 
Deus Todo-Poderoso, 
ensinai Vossos Caminhos à Vossa serva, 
ensinai-me humildade, paciência e amor, 
guiai-me em Vosso Caminho 
de Justiça e Virtudes, 
entrego-me a Vós, oferecendo-Vos minha vontade, 
perdoai meus pecados, renovai-me,  
tornai-me digna para que possais 
fazer uso inteiramente de mim; 
amém; 

AVVD-24 de março de 1988 

 
 
 

Oração para a Virgem Maria 
 
Ó Santa Mãe, 
eu repararei pelas ofensas 
ditas contra Vosso Imaculado Coração, 
aceitando tornar-me 
uma vítima de amor pelo Amor; 
amém 

AVVD-25 de janeiro de 1988 
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Ó Virgem Real, 
inseparavelmente unida ao Coração de Jesus, 
eu Vos ofereço todos os pecadores do mundo, 
que ofendem Vosso Filho no Santíssimo Sacramento; 
que aqueles que O atacam sejam perdoados por Deus 
através de Vossa Inocência, de Vossa Beatitude 
e de Vosso Doce Coração, que se tornou 
o Mais Santo Tabernáculo de Deus; amém; 

AVVD-09 de abril de 1998 

 
Concedei, ó Mãe Celeste, 
as Graças de Deus sobre todos nós, tão indignos, 
para sermos capazes de pedir sinceramente a Deus 
perdão pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. 
Concedei-nos o inestimável tesouro 
da amizade íntima de Deus, 
e o mais nobre tesouro da divindade, que é a proximidade a 
Deus: Deus oferecendo Seu Coração a todos nós; Amém. 

AVVD-25 de abril de 1999 

 
Senhor, não me recuseis, 
uma vez que sou a última a Vossos Olhos, 
tende piedade de mim e alimentai-me,  
se quiserdes, até mesmo com as migalhas que sobram,  
Senhor; Santa Maria não me desprezeis, por favor, tende  
misericórdia e que O Senhor atire-me algumas migalhas  
que sobram; por favor, conservai-me viva! amém; 

AVVD-11 de abril de 1988
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7. ORAÇÕES POR GRAÇA 
 

 
Senhor,  

dai-nos Vosso Reino, 
a fim de que  

obtenhamos a incorruptibilidade  
e a divindade, para termos vida eterna; amém; 

AVVD-27 de fevereiro de 1995 

 
 

Ensinai-me a amar-Vos 
como quereis que Vos ame,  

uma vez que sois meu Mestre, Senhor. 
AVVD-29 de junho de 1993 

 
 

Criador, vinde a mim, 
Yahweh, meu Deus, salvai-me,  

Senhor dos Céus e da Terra,  
abençoai-me; amém; 
AVVD-08 de junho de 1993 

 
 

Minha esperança está só em Vós, 
minha vida está só em Vossas Mãos,  

por favor, inclinai-Vos para mim,  
vinde governar minha alma, Senhor! 

AVVD-09 de setembro de 1997 

 



Orações por Graça 
 

 
 57  

 

 
 
 

Meu Senhor, 
revivei-me como Vossa Palavra garantiu.  

Tirai este espírito de letargia que se encontra em mim.  
Por quanto tempo terei este espírito?  

Infundi em mim um constante espírito de fervor,  
não me priveis de Vosso Espírito Santo! 

AVVD-31 de julho de 1990 

 
 

Vinde, ó Senhor, vinde transfigurar 
nossa miséria 

em Vossa Perfeita Imagem.  
Estamos tão longe daquilo que chamais de perfeito!  

Como nos juntaremos a Vós,  
em Vosso Reino, com o que somos agora?  

Sinto tanta falta de Vós... 
AVVD-17 de junho de 1994 

 
 

Eu Vos amo Senhor e Salvador, 
por favor, ensinai-me a Vos agradar  
para que eu possa estar Convosco,  

e possa ser utilizada por Vós. 
AVVD-19 de março de 1988 
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Meu Senhor, 
Vós, que sois a Raiz da Árvore da Vida  

e o Próprio Amor  
e que de Vosso Fruto,  

nos dais uma Vida Eterna,  
sede bendito.  

Vossas folhas, que jamais murcham ou secam,  
são feitas de puro Ouro branco  
e delas emana uma vívida Luz.  

Eu adoro, espero, creio e Vos amo,  
peço-Vos perdão por aqueles que não adoram,  

não esperam, não creem, nem Vos amam.  
Cuidai de nós, Emanuel.  

Eu Vos bendigo, eu Vos bendigo,  
sois meu Conselheiro durante as noites,  

cumulando-me com incessantes orações,  
rezando sobre mim.  

Sei que não abandonareis minha alma,  
uma vez que nos revelais Vosso Caminho de Vida,  

nossa mão em Vossa Mão.  
Salvai-nos em Vosso Amor;  

sois a Fonte de nossa esperança de ver  
os Novos Céus e a Nova Terra, Senhor. 

AVVD-20 de setembro de 1989 
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Espírito Santo, Doador da 
Vida, Espírito Santo, três  

vezes Santo, concedei-me,  
a mim também, que eu  
possa crescer no amor  
para conhecer a Deus e  

obter Seu Reino;  
 

concedei-me o Espírito de 
Piedade para que meu  

espírito cresça nos  
princípios dos Santos,  

e para que meus  
pensamentos sejam  

os Vossos Pensamentos,  
meus atos, os Vossos Atos 

que são todos  
puros e divinos;  

 
Espírito Santo de Piedade, 

Amigo de Deus,  
ensinai-me a alcançar a  

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

Eterna; 
  

Espírito de Piedade, tão lin-
damente revestido,  

vinde a mim e revesti meu 
espírito de pureza, para que 

eu também possa ser  
agradável aos Olhos de 

Deus;  
 

revesti minha alma com um 
Espírito vivo para servir à 
Santíssima Trindade, com 

honra e graça;  
 

que eu morra para meus 
princípios, que eu morra 
para minha parcialidade,  

minha tepidez, minha  
letargia e minhas ambições; 

  
vinde reviver-me em Vossa 

Pureza;  
 

Dispensador do fruto da Ár-
vore da Vida, Alegria Eterna,  
concedei-me também Vosso 
Espírito, para ser parente da  
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Santíssima Trindade e um 
herdeiro de Vosso Reino;  

 
que minha língua prove o 
que é mais puro na Luz do 

Deus três vezes Santo  
e consuma Aquele que 
disse: ‘Eu sou o Pão da 
Vida:’ Espírito Santo da 

Vida, três vezes Santo, con-
cedei a meu espírito atingir  
perfeições na Ciência do  

Espírito de Piedade;  
 

para aprender a observar 
com temor o que é a verda-
deira Carne e a verdadeira 

Comida, o que é o  
verdadeiro Sangue e a ver-

dadeira Bebida, para que eu 
possa viver no Pai,  

e no Filho e no Espírito 
Santo, Trinitário mas Um, 
na unidade da essência;  

 
fazei com que minha alma  

trabalhe pelas Vossas inten-
ções, que são santas e re-

dentoras, e tão agradáveis a 
Vossos Olhos;  

entrando em minha alma,  
Vosso Espírito de Piedade 

me transformará  
numa serva dedicada e  

fervorosa;  
 

Luz das estrelas de minha 
alma, transmiti-me a  

piedade de Vossos Santos  
para que eu guarde  

santamente Vossas Leis,  
e benevolentemente Vos 
mostreis à minha alma  

miserável para que eu me 
lembre de que  

a incorruptibilidade me 
aproximará do Deus  

Trinitário, o Poderosíssimo e 
o Santíssimo, uma vez que 
nada de impuro será capaz  
de encontrar seu caminho 

em mim; amém;  
AVVD-19 de junho de 1995 

 
 



Orações por Graça 
 

 
 61  

 

 
Ó Santo Espírito da Verdade descei sobre nós 

e sede nosso Guia e Santo Companheiro;  
Santo Espírito de Amor, vinde a nós e ensinai-nos  

a viver no verdadeiro Amor de Deus.  
Recordai-nos do Verdadeiro Conhecimento,  

esse Conhecimento que o Pai nos deu,  
mas que perdemos por causa de nossos pecados.  

Santo Espírito de Paz, dai-nos Vossa Paz,  
a Paz que o mundo não pode dar;  

fazei de cada um de nós vasos de Luz e pacificadores,  
para que, ao trabalharmos pela Paz,  

sejamos capazes de espalhar sementes  
que produzirão frutos de santidade.” Amém.  

AVVD-06 de janeiro de 1991 

 
 

Senhor, 
inundai-Me com Vosso Espírito Santo;  

vinde invadir-me com Vosso Espírito Santo,  
para que o inimigo não encontre  
espaço algum dentro de mim;  

que Vosso Espírito Santo Se precipite  
nas profundezas de minha alma  

para a irrigar e cumular de riquezas,  
dessas que não são do mundo. Bendito seja Deus. 

AVVD-03 de maio de 1991 
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“Santo Espírito, descei sobre nós, 

renovando-nos,  
enchei nossa alma com Vosso Amor,  

repousai em nossa alma atormentada,  
concedendo-nos Paz;  

envolvei-nos com Vossas asas  
protegendo-nos de todo mal,  

tornai-nos humildes, guiai-nos em Vossa Luz  
para sermos capazes de conhecer  

Vossos desejos e realizá-los; amém;” 
AVVD-26 de março de 1988 

 
 

Quero mais de Vós. 
Quero ser inundada completamente  

e literalmente invadida por Vosso Espírito Santo. 
AVVD-30 de julho de 1991 

 
 

Vinde Espírito Santo, 
vinde através da poderosa intercessão  

do Imaculado Coração de Maria,  
Vossa Amadíssima Esposa; amém; 

AVVD-26 de outubro de 1989 
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Atraí-me, meu Bem-Amado, 
às Vossas Pegadas  

que exalam um doce odor de mirra;  
 

conduzi-me pela mão  
ao Vosso Aposento, meu Rei,  

onde, na privacidade, ouvirei Vossa Voz Real;  
 

iluminai minha face com Vosso sorriso,  
ó Amante da humanidade;  

deixai que Vosso olhar de terno amor,  
um olhar todo-excelência,  

transcendendo cada sentido,  
pouse em mim;  

 
se Vos desapontei,  

mesmo que por um instante,  
e Vos fiz erguer a sobrancelha  

por causa de minha fragilidade,  
eu imploro ao Vosso Sacratíssimo Coração  

que me mostre compaixão;  
 

Vós tendes poder sobre a vida e a morte  
e, agora, eu venho a Vós  

para encontrar meu abrigo  
em Vosso Sagrado Coração  

onde se encontra Vida e repouso eterno; 
AVVD-03 de agosto de 2001 
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Senhor, Santo e Fiel, 
Vossos Ensinamentos sadios deram-me Luz.  

Vós sois a Luz do mundo.  
 

Filho do Altíssimo,  
Vós me educastes,  

na linhagem de Vossos Eleitos,  
sem quaisquer méritos.  

Bendito seja o Vosso Nome!  
 

Altíssimo,  
sede o Soberano de minha vida  

para que eu possa atingir a perfeição  
que Vos agrada.  

 
Governai-me, reinai sobre mim  
e construí Vosso reino em mim,  

para que minha alma se transforme  
na perfeita morada de Vossa Divindade  

e de Vossa Santidade,  
Amém. 

AVVD-30 de setembro de 1993 
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Jesus, 

ensinai-me a amar-Vos ternamente,  
concedei esta graça àqueles que não Vos amam  

e que não conhecem o Fogo Consumidor  
de Vosso Sagrado Coração; amém; 

AVVD-Agosto de 1990 

 
 

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

AVVD-04 de março de 1991 

 
 

Jesus, sede meu apoio, sem Vós, nada sou, 
sem Vós, minha mesa está vazia,  

sem Vós, estou derrotada;  
sede minha Inspiração e saciai-me,  
sede meu Refúgio e minha Força,  

eu Vos amo e minha vontade é Vossa.  
assim seja; amém. 
AVVD-18 de junho de 1992 
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Explicai-me, meu Jesus, 
como respeitar e seguir Vossa Lei  

e como observar Vossos Mandamentos.  
Guiai-me no caminho de Vossos Mandamentos,  

quero meditar sobre Vossos preceitos.  
Perdoai minhas faltas e pecados.  

AVVD-27 de julho de 1990 

 
Jesus, dai-me a força, a fé 

e o amor para fazer Vossa Vontade.  
Ensinai-me a Vos obedecer e a humilhar-me,  

ensinai-me a perdoar meus opressores  
e a retribuir o mal com amor. 

AVVD-29 de março de 1988 

 
Doce Jesus, tão terno, 

Bem-amado, atraí-me, então,  
às Vossas Pegadas de Fidelidade,  

deixai-me ficar doente de amor por Vós,  
deixai-me provar Vossos Sofrimentos,  

eles serão em minha boca  
como os mais raros frutos de Vosso Jardim. 

AVVD-23 de maio de 1990 

 
Jesus, revesti-me 

de humildade, de pureza e da observância à Vossa Lei,  
pois isso agradará ao Pai. 

AVVD-22 de outubro de 1991 
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Jesus, vinde; Vós que sois Vivo, vinde! 
ó Emanuel, perdoai-me,  

tomai minha fraqueza em Vossa Força,  
tomai minha secura em Vossa Fonte,  
tomai minha alma em Vossas Mãos;  

Fonte Perpétua de Amor,  
consumi cada fibra de meu coração para amar,  

para louvar e declarar sublime Vosso Nome;  
tornai meu espírito sedento de Meu Criador,  

a fim de que este pó,  
com o qual moldaste Vossa filha,  

torne-se uma intensa chama de amor,  
pois tendes o poder de vida e de morte;  

Vosso olhar tem o poder de derreter o ferro,  
Vosso Amor ciumento, de fazer minha vida  
ser considerada como loucura pelos sábios;  
por isso, apontai, novamente, Vossa flecha  

e atirai em Vosso alvo favorito; 
AVVD-10 de março de 1994 

 
Jesus, meu único amor, Jesus, minha inspiração,  

Companheiro de minha alma;  
Jesus, só Vós sois minha taça,  

minha bebida, minha bênção; escondei-me no fundo  
de Vosso Coração; até que a morte me entregue ao Céu;  

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

AVVD-16 de dezembro de 1995 
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Meu Salvador, 
aumentai meu amor, aumentai minha fé, 

aumentai minha esperança,  
que tudo isso seja feito  

conforme Vossa Divina Vontade; amém; 
AVVD-14 de novembro de 1989 

 
 

Ó Sagrado Coração de Jesus, 
ensinai-me Vossos Caminhos;  

Sagrado Coração de Jesus,  
guiai-me pelo Caminho da Integridade,  

afastai-me do maligno  
e não me abandoneis à sua vontade;  

Sagrado Coração de Jesus,  
sede minha Rocha Protetora,  

pois sois meu Refúgio,  
fazei com que Vosso Amor e Paz  
me guiem e me guardem; amém; 

AVVD-01 de junho de 1989 

 
 

Ó Sagrado Coração de Jesus, 
restaurai minha alma,  
escondei meu coração  

em Vosso Sagrado Coração,  
para que eu possa viver; amém; 

AVVD-15 de julho de 1989 
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Ó Senhor, 

Vós, que estais entre nós,  
conduzi-nos;  

 
fixai Vosso Trono Real  

no meio de Vossa vinha  
e dai-nos Vossas ordens;  

 
Ó Senhor Santo de toda a santidade,  
purificai-nos para que preservemos  

a integridade de Vossa Casa e de Vossa Vinha, 
 intervinde amorosamente e protegei  

aquilo que Vossa Mão direita cultivou;  
 

nós falhamos para Convosco, mas sabemos,  
acreditamos e confiamos  

que abrireis amplamente Vossos Portões  
para deixar o Rio da Vida fluir em uma vinha real;  

e, uma vez mais, Dele brotarão ramos  
que produzirão frutos e se tornarão uma Vinha Real,  

mais real que antes,  
porque Vosso Espírito Santo, o Doador da Vida,  

irá cobri-la com Sua sombra; amém; 
AVVD-21 de dezembro de 1992 
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Senhor, tornai meus ouvidos atentos, 
meus olhos perceptivos  

e meu coração sensível, como um discípulo  
para que eu possa absorver Vosso Espírito. 

AVVD-12 de maio de 1993 

 
Senhor, suplico-Vos para que guieis meus passos  

na Verdade e na Luz. 
AVVD-20 de abril de 1992 

 
Mostrai-me a Luz de Vossa Santa Face, 

elevai minha alma às alturas e deixai que Vos veja! 
AVVD-02 de dezembro de 1992 

 
Senhor, ensinai-nos a amar-Vos como quereis. 

Ensinai-nos a amar-nos uns aos outros.  
Necessitamos de Vossa ajuda  

porque não podemos amar por nós mesmos,  
a não ser que nos deis a graça de amar. 

AVVD-24 de março de 1991 

 
Deus, Senhor Todo-Poderoso, 

ligai-me ainda mais a Vós,  
ligai-me ao Vosso Eterno Amor. 

AVVD-13 de dezembro de 1993 

 
Eu confio em Vosso Amor, 

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

AVVD-24 de abril de 1990 
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Pai Todo Misericordioso, 

elevai-me ao Vosso Peito, permiti-me beber  
das Águas Correntes da Vida Eterna,  

e, deste modo, saberei que gozo de Vosso favor;  
oh! vinde libertar-me,  

antes que a Hora venha sobre mim;  
curai-me, pois pequei contra Vós;  

 
Pai,  

Vossos Lábios estão úmidos de Graça,  
Vosso Coração é uma ardente Fornalha de Amor,  

Vossos Olhos são Duas Chamas de Fogo devorador;  
 

ó Pai,  
Vossa Beleza é a própria Perfeição,  

Vossa Majestade e Esplendor  
deixam deslumbrado até mesmo o mais brilhante de  

Vossos anjos; Rico em Virtude e Graça,  
não me escondais Vossa Face,  

quando a Hora chegar;  
 

vinde ungir-me com o óleo do amor;  
Deus, ouvi minha prece,  

escutai minha voz suplicante!  
devo cumprir os votos que Vos fiz;  
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Eterno Pai,  
embora a corrente se oponha a mim,  

eu confio, eu sei, eu acredito  
que Vosso Braço estará lá,  

para levantar-me e tirar-me desta corrente;  
 

oh! como anseio por contemplar Vosso Santuário  
e ver Vossa Glória na Arca da Aliança!  

oh! como minha alma desfalece por contemplar  
o Cavaleiro dos Céus  

que traz o Nome: Fiel e Verdadeiro,  
Aquele que varrerá a iniquidade da Terra,  

Aquele que é Justo! 
 oh! vinde cobrir-me com Vosso Manto,  

uma vez que Vosso Nome  
é conhecido por sua generosidade;  

 
ó Pai!  

não me rejeiteis como mereço, por causa  
de meus pecados,  

mas ajudai-me, fornecei-me o Pão Quotidiano  
e mantende-me segura e longe das presas da Serpente  

fazei-me herdeira de Vossa Casa,  
fazei-me Vossa filha de Luz,  

fazei-me uma cópia perfeita do Mártir Supremo,  
para glorificar-Vos para todo o sempre; amém; 

AVVD-19 de setembro de 1991 
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Pai, 
vinde em nosso auxílio  

e guiai nossos passos para a perfeição;  
devolvei-nos nossa divindade  

e fazei de nós a morada perfeita de Vossa Santidade;  
amém; 

AVVD-23 de julho de 1991 

 
 

Pai, 
recebei-me em Vossos Braços,  

deixai-me repousar junto de Vós,  
santificai-Me, Pai, quando Me receberdes,  

perdoai meus pecados como eu os perdoei aos outros.  
Glória a Deus meu Pai, eu Vos bendigo, amém. 

AVVD-4 de setembro de 1987 

 
 

Por favor, Pai, 
revelai-me Vosso Amor,  

pois ao revelardes Vosso Amor,  
estais revelando-me Vossa Santa Face,  

brilhai em mim, não deixeis ninguém me enganar,  
sede meu Guia, meu Mestre e meu Educador,  

deixai-me aprender dos Lábios da Sabedoria; amém; 
AVVD-22 de novembro de 1989 
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Ó Pai Celestial, Pai de Amor, 

vinde a nós, livrai-nos do mal;  
Pai, amai-nos e permiti-nos habitar em Vossa Luz;  

fazei conforme Vosso Coração deseja;  
que Vosso Nome seja glorificado; amém; 

AVVD-19 de maio de 1987 

 
Meu Pai, conduzi-me 

onde Vossa vontade quer que eu vá;  
permiti-me viver em Vossa Luz  

e aquecer meu coração,  
para que possa iluminar, e dê calor  

àqueles que se aproximarem de mim;  
bendito seja o Vosso Nome  

por dar-me todas essas graças  
apesar de minha insignificância; 

 bendito seja o Vosso Nome pelo Bem que me fizestes  
e pela Misericórdia que me demonstrastes,  

elevando-me perto de Vosso Coração;  
amém; 

AVVD-01 de maio de 1987 

 
Pai Amado, 

preciso que aumenteis  
minha fé, meu amor, minha esperança,  
para que eu possa novamente glorificar  

Vosso Santo Nome; amém; 
AVVD-25 de janeiro de 1988 
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Yahweh, meu Pai, 

recordai-me Vossos mandamentos  
para que eu possa segui-los e ser-Vos fiel.  

Sei que Vossos preceitos são justos, meu Pai,  
sei e acredito que me permitis sofrer por fidelidade,  

foi bom para mim provar e beber de Vosso Cálice amargo. 
 Agora Senhor, por favor, deixai Vosso  

Amor consolar-me,  
vinde tratar-me com carinho e viverei,  

uma vez que Vossa Lei é minha vida e minha delícia.  
Conduzi meus passos em direção à Vossa Morada  
como me prometestes, Eu Vos desejo, Pai do Céu,  
espero por Vós, Javé, meu Abba, espero por Vós. 

AVVD-01 de maio de 1989 

 
Ajudai-me, Pai, 

e conduzi-me às Vossas pastagens de repouso,  
onde corre eterna água pura;  

sede Minha Luz para mostrar-me o Caminho;  
Convosco, ao Vosso lado, caminharei;  

Convosco, iluminando-me, falarei;  
Pai Amado, permanecei em mim  

para que eu tenha Paz e sinta Vosso Amor;  
eu Vos seguirei em Vossas pegadas;  

Convosco permanecerei;  
iluminai-me, amai-me,  

ficai comigo agora e para sempre; amém; 
AVVD-27 de setembro de 1986 
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Peço-Vos, Senhor, 

para me concederdes o dom do discernimento,  
a fim de proteger Vossa Palavra e para que  

eu seja capaz de distinguir o certo, do errado,  
o mau, do bem, a verdade, da mentira. 

AVVD-08 de junho de 1990 

 
Vinde e invadi-me! 

Como encontrarei o Caminho,  
se não encherdes meu espírito com Vossa Luz,  

a fim de guiar minha alma  
para a Verdade e a Vida? 

AVVD-04 de julho de 1990 

 
Senhor, 

que todas as coisas fundadas  
na Verdade permaneçam,  

e que todas as coisas fundadas na Mentira  
sejam extirpadas e jogadas no fogo.  

Senhor, sinto-vos distante, no entanto sei que não estais.  
Fui insensível à Vossa Presença? 

AVVD-07 de novembro de 1990 

 
Abri meu ouvido, ó Senhor, 
despertai-me de meu sono,  

estendei Vossa Mão Poderosa do Céu  
e levantai-me! 

AVVD-01 de outubro de 1998 
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Senhor dos Céus, 

santificai minha alma, Vossa morada,  
a fim de que Vós, meu Rei, sejais glorificado;  

coroai minha alma com santidade,  
para que em Vossa Divindade eu me torne herdeira  

de Vosso Reino e de Vossa Glória;  
prometo entregar minha vida  

por meus irmãos e minhas irmãs,  
e fazer parte de Vosso Plano de Salvação;  

Criador, sou vossa, Jesus Cristo, sou vossa;  
Espírito Santo, sou vossa; amém; 

AVVD-10 de julho de 1994 

 
 

Ó adorável Trindade! 
mantende nossos olhos cativos no Único Coração  

e fornecei à nossa alma o que lhe falta;  
ungi-nos, ó Santa e Divina Trindade,  

derramai Vosso óleo em nós, para que permaneçamos  
indissoluvelmente unidos Convosco e  

em Vossa Vontade  
e preparai-nos para o Vosso glorioso reinado  

do Reino na Terra,  
no qual Vossa Vontade se tornará  
a essência de nossa vida diária  
e o emblema em nossa fronte,  

e o Amor, a bandeira sobre nossas cabeças.  
AVVD-25 de fevereiro de 1998 
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Ó Deus! 
Que eu faça parte desta Família Celeste!  

Então, rezai por mim, Santos Anjos,  
rezai por mim para que, um dia, eu possa estar convosco  

no Céu e juntar-me, a vós e aos Santos,  
em uma constante adoração ao Santíssimo.  

Rezai por mim, Santos do Altíssimo  
para que eu aprenda amar a Deus com perfeição.  

 
Ó doce Santa Mãe, intercedei por mim e ensinai-me  

a ser submissa e obediente a meu Pai,  
para que eu possa fazer Sua Vontade.  

 
Ó Santíssima Trindade, Fonte de Sublime Amor,  

Fonte de Inesgotável Ternura,  
vinde ensinar-me a ser íntima Convosco,  
unindo-me ao Vosso Espírito de Amor.  

Preparai-me para esta Hora, pois a noite quase acabou  
e a Luz verdadeira está prestes a chegar.  

 
Santo Pai,  

não rezo apenas por mim mas também por toda  
a humanidade;  uma vez que somos todos Vossos filhos,  

rezo e peço-Vos que nos olheis com Misericórdia.  
Pai Eterno, ensinai-nos a amar-nos uns aos outros,  

para que possamos fazer Vossa Santa Vontade  
e ser legitimamente chamados Vossos filhos. Amém 

AVVD-06 de janeiro de 1991 
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Senhor meu Deus, 

elevai minha alma destas trevas para Vossa Luz,  
envolvei minha alma em Vosso Sagrado Coração,  

alimentai minha alma com Vossa Palavra,  
ungi minha alma com Vosso Santo Nome,  
tornai minha alma preparada para ouvir  

Vosso discurso, soprai Vosso doce perfume em minha alma,  
revivendo-a, arrebatai minha alma para que  

delicie Vossa Alma;  
Pai, embelezai-me, Vossa filha,  

destilando Vossa pura mirra em mim,  
Vós me levastes à Vossa Corte Celestial,  
onde todos os Eleitos estão sentados,  

Vós me apresentastes aos Vossos anjos,  
ah! que mais poderia minha alma pedir?  

Vosso Espírito deu-me vida 
 e Vós, que sois o Pão Vivo, restaurastes minha vida,  

ofereceste-me beber Vosso Sangue,  
para poder partilhar eternamente Convosco,  

Vosso Reino, e viver para todo o sempre;  
Glória ao Altíssimo!  

Glória ao Santo dos Santos,  
Louvado seja Nosso Senhor,  
Bendito seja Nosso Senhor,  

pois Sua Misericórdia e Seu Amor  
Se estendem de geração em geração e para sempre; Amém; 

AVVD-29 de janeiro de 1990 
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Meu Senhor, o mais benevolente, 

suplico-Vos que venhais cultivar minha vontade,  
para que se torne a Vossa Vontade,  

despojando-a e transformando-a  
para que nada mais seja além de  

Vossa Divina Vontade;  
vinde matar em mim tudo o que Vos ofende,  

para que esse Vosso gesto clemente  
no dia do Julgamento  

me encontre sem faltas   
e agradável aos Vossos Olhos;  

Jesus, porque morrestes por Vosso  
exuberante Amor por mim,  

para e dar-me vida e felicidade  
e ser capaz de compartilhar Vosso Reino  

e Vossa Glória,  
marcai-me como Vossa por toda a eternidade. 

AVVD-11 de novembro de 1998 

 
 

Minha alma se gloria no Senhor, 
vinde ajudar-me a Vos ouvir, a Vos sentir,  

para que minha alma possa  
deleitar-se em Vossa Luz. 

AVVD-24 de setembro de 1989 
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Senhor Jesus Cristo, 
Filho Predileto do Pai,  

Sagrado Coração, Bendito seja o Vosso Nome;  
Sagrado Coração, ajudai-nos a carregar nossas cruzes  
neste mundo e a ser submissos ao Pai, assim como  

Vós fostes submisso e obediente ao Pai, até o fim. Amém. 
AVVD-06 de janeiro de 1991 

 
Sou Vossa vítima 

e Convosco e em Vossas Mãos quero estar,  
para ser capaz de sentir o que sentistes  

quando estáveis na Terra.  
Eu quero saborear-Vos. 
AVVD-05 de novembro de 1992 

 
Minha casa é nas Cortes de Yahweh 
e meu espírito se alegra no esplendor  
de Sua Majestade três vezes Santa.  
É em Vós que minha alma se move,  

se realiza e continua a confiar.  
É em Vós, Pai Eterno,  

que meu espírito desfalece, deseja  
e busca a Verdade.  

Não me priveis, ó Pai Celeste,  
dos Sete Dons de Vosso Espírito,  

mas enviai-os a Mim,  
para clarear meu caminho e iluminar meu espírito,  
banhando-me em Vossa Divina Santidade Trinitária. 

AVVD-09 de janeiro de 1996 
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Enquanto Vosso Sopro tocar em mim, 
continuareis a renovar-me  

e a manter-me sobre meus pés.  
Soprai em mim, para que eu não morra, Senhor.  

Invadi minha alma com Vossa Luz,  
Yahweh, meu Deus, revestido de impressionante Glória,  

bendito sejais. Amém. 
AVVD-17 de abril de 1992 

 
Voltai para nós 

e habitai no meio de nosso coração;  
que nosso coração seja chamado:  

Cidade Fiel e Vossa Santa Montanha. 
AVVD-20 de abril de 1992 

 
Ó Senhor, 

se eu puder aliviar Vossos sofrimentos  
compartilhando-os Convosco, permiti-me fazê-lo;  

fazei uso de mim, utilizai todas as minhas moléculas,  
ensinai-me a amar-Vos infinitamente. 

AVVD-29 de junho de 1988 

 
Preparai meu coração, Senhor, 

para ouvir Vossa Palavra. Rezo para Vós,  
Senhor do Amor, Senhor de Misericórdia,  
em Vosso grande Amor, respondei-me;  

Deus, brilhai em mim e revivei-me com Vossa Luz!  
Amém. 

AVVD-29 de agosto de 1989 
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Meu amor é pobre, como poderei substituir 
Vossa Coroa de Espinhos por uma  

guirlanda de rosas?  
Meu espírito continuamente pondera sobre isso  

e afunda-se dentro de mim.  
Explicai-me, então, sem Vos cansardes de mim,  

e eu aprenderei. Ensinai-me a amar-Vos  
como desejais que nós Vos amemos.  

Ensinai-me a observar escrupulosamente  
Vossa Lei para todo o sempre,  

para que eu ande no Caminho da Retidão.  
Dirigi meus passos  

no Caminho do Amor como prometestes. 
AVVD-23 de maio de 1990 

 
 

Senhor, permiti-me Vos servir. 
Essa é agora minha obrigação  

para Convosco.  
Sois conhecido por Vossa Misericórdia  

e sei que se me agarro a Vós,  
Vós não Vos livrarei de mim;  

sei que me salvareis.  
“abre a boca e Eu a encherei” 

Por favor, alimentai-me com Vosso Maná. 
AVVD-24 de outubro de 1991, citações Salmo 81,10 
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Minha alma tem sede de Deus 
porém minha língua levou-me a pecar;  
mas agora meu coração foi abrasado  

e arde dentro de mim, desde que me visitastes;  
“ Vós, que sois de todos os homens  

e anjos o mais belo,  
perfeição de beleza e surpreendente em graça,  

revestido de safiras incolores,  
que Vossas chamas santifiquem todos os que  

se aproximam de Vós;  
lavai-me da culpa e deixai Vossa Santa  

Face brilhar em mim;  
purificai-me do pecado e abri meu ouvido  

para ouvir e compreender Vossas Odes  
cantadas para nós;  

amém; 
AVVD-13 de setembro de 2002
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8. ORACÕES PEDINDO FORÇA, PROTEÇÃO E  
PURIFICAÇÃO 

 
Pai, tudo o que, agora, Vos peço 

é fortalecerdes minha fé;  
amém; 

AVVD-27 de novembro de 1992 

 
Pai! 

Vós que levantastes minha alma  
deste tenebroso exílio  

e me colocastes sob Vossas Asas,  
tende piedade de mim,  

encorajai-me quando eu tiver medo,  
dai-me Vossa Paz e Vosso Amor, firmai-me em  

uma Fé maior, para que eu possa novamente glorificar  
Vosso Santo Nome; amém; 

AVVD-04 de dezembro de 1989 

 
Ó Pai, ficai comigo até o fim; 

sou fraca;  
dai-me Vossa Força  

para que Vos glorifique, amém. 
AVVD-02 de junho de 1987 

 
“Vós, que vistes minha miséria 

e conhecestes minha opressão”, 
tende piedade de mim, tende piedade de todos nós. 

AVVD-21 de janeiro de 1991, Citações Salmo 31 
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Senhor, peço-Vos apenas Vossa Força. 
Preciso de mais fé  

para amar-Vos mais e como quereis;  
Preciso de perseverança e esperança  

para cumprir a missão que Me confiaste,  
e assim glorificar novamente  

Vosso Santo Nome. 
AVVD-14 de outubro de 1988 

 
Tende piedade de mim, Senhor; 

eu procuro e parece-me não Vos encontrar,  
eu chamo e parece-me não ouvir Vossa Voz.  

Não sei por onde caminho,  
meus perseguidores me seguem.  
Se Vossa Força não me sustentar,  

certamente serei esmagada.  
Oh! quanto daria para ter as asas de uma pomba,  

para voar até Vós!  
Ó Deus, como Vos amo!  

AVVD-04 de fevereiro de 1991 

 
Senhor? 

Elevo meus olhos a Vós,  
elevo minha alma a Vós,  

anseio por Vós, meu Salvador,  
Vossa Santa Presença é minha delícia;  
oh! tomai minha causa e defendei-me! 

AVVD-16 de novembro de 1989 
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Senhor, 
minha Força, minha Fortaleza,  

meu Refúgio, minha Luz e minha Vida,  
eis-me aqui,  

venho para obedecer Vossa Vontade.  
Senhor, peço-Vos  

que me deis Vossa Força  
para glorificar Vosso Nome outra vez.  

Estai PRESENTE no meio de nós  
e abri nossos corações para receber  

Vosso Espírito Santo. 
AVVD-10 de março de 1991 

 
Meus perseguidores aglomeram-se à minha volta,  

meu Senhor, eles estão determinados a esmagar-me,  
prestai ouvido à minha oração,  

guardai-me das pretensões arrogantes  
e das línguas mentirosas, meu Protetor, permiti  

que me refugie em Vosso Sagrado Coração. 
AVVD-13 de setembro de 1989 

 
Quero conservar sempre meu amor por Vós, 

sei que não posso perceber minhas próprias faltas.  
Eis porque venho pedir-Vos para preservar-me  

de quaisquer tendências pecaminosas,  
livrai-me do pecado grave;  
permiti-me, doce Yahweh,  

abrigar-me em Vós. 
AVVD-02 de abril de 1990 
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Anseio por Vós Jesus, meu Salvador, 
Vós que me arrebatastes do abismo,  

sei que me tratais ternamente,  
e que me fazeis sofrer para melhor educar-me,  

sede meu Salvador novamente!  
Renovai minha alegria,  

desenraizai de mim todo o mal  
uma vez que amais  

a Santidade e a sinceridade de coração! 
AVVD-03 de abril de 1990 

 
Senhor e Redentor, ouvi minha oração, 

escutai, Senhor todo Misericordioso;  
minhas orações são realmente atrofiadas,  

sou pobre e necessitada,  
mas estou aqui e, deste deserto, clamo  

por Vosso auxílio,  
Vós conheceis nossas necessidades  

e certamente ouviste as súplicas dos moribundos,  
com uma única Bênção Vossa, Senhor,  

eles serão curados! 
AVVD-14 de maio de 1990 

 
Preparai meu coração, querido Senhor, 

para Vos louvar constantemente.  
Estou rodeada de tentações  

que me fazem esquecer de Vossa Presença. 
AVVD-31 de julho de 1990 
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Amado Pai, purificai-me 
com o Sangue de Vosso Filho;  

Pai, purificai-me  
com o Corpo de Vosso Filho;  

Amado Pai, afastai  
o espírito maligno que agora me tenta;  

amém; 
AVVD-15 de maio de 1987 

 
 

Meu Senhor e Rei, 
mantende meu espírito firme e disposto;  

vou ensinar Vossos caminhos aos transgressores,  
para que os pecadores voltem a Vós amém; 

AVVD-26 de janeiro de 1990 

 
 

Pai, 
em Vossa Retidão,  

livrai-me das línguas mentirosas,  
vinde depressa, ó Deus, pelo Vosso grande Amor;  

respondei-me, meu Yahweh; 
AVVD-18 de outubro de 1994 
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Concedei-nos, Senhor, que tudo 
o que dizeis, seja feito. 

Abaixai minha cabeça, abaixai-me  
e abaixai minha voz.  
Não quero aparecer  

de mãos vazias em Vossa Presença;  
não, não quero chegar à Vossa Presença,  

de mãos vazias.  
E, quanto aos pensamentos que  
minha natureza acha normais,  

desenraizai-os e queimai cada um deles. 
AVVD-26 de setembro de 1991 

 
 

Senhor, não afastarei meus olhos de Vós, 
por medo de cair na apostasia.  

Permiti que Vos adore, aos Vossos Pés.  
Ó Senhor, mostrai-nos agora Vosso Poder  

sobre todos nós.  
Derramai sobre nós toda Vossa Tempestade,  

que arrastará nossos pecados.  
Que Vosso Fogo, o Espírito Santo,  

venha sobre nós, para nos reavivar e nos purificar.  
É difícil atravessar no escuro esse deserto traiçoeiro.  

Maranatha! Vinde! 
AVVD-18 de fevereiro de 1992 
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Alegria eterna de nossos corações, 
Revelador da Verdade, Essência  

da Fidelidade,  
Mansidão Indescritível,  

Parente da humanidade,  
Iluminação Divina de nosso coração,  

Doçura de nossa alma, Alegria indizível de nosso ser,  
Divino Ser de nossa existência,  
Iluminação de nossos olhos,  

permiti à nossa miserável alma retirar sustento  
de todas as Vossas Divinas Palavras  

para nos fortalecer na compunção e na mansidão;  
AVVD-17 de janeiro de 2003 

 
Yahweh, meu Pai, 

a Quem adoro e por Quem anseio;  
Vós, que me tirastes das regiões inferiores da terra  

e que elevastes minha alma nela entrando,  
consumindo-a com Vosso Fogo  

e deixando-me num total arrebatamento por Vós;  
Yahweh, Majestade e Rei dos Reis,  

Vós, que me conduzis por esta maravilhosa estrada,  
guardai-me do pecado e da queda;  

sou uma pecadora,  
e mais inclinada ao pecado do que ao bem;  

fortificai Vossa cidade... 
AVVD-23 de julho de 1991 
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Eu Vos bendigo, Senhor, 

Vós que me criastes, como pai;  
se meus pés se afastarem  

de Vosso Reto caminho outra vez,  
vinde depressa em meu auxílio. 

AVVD-31 de julho de 1990 

 
 

Ó Pai, como terra sedenta, 
Eu anseio por Vós. 

Deixai-me agora repousar por um momento  
em Vossos Joelhos e consolai-me.  

Que eu me sinta envolvida  
por Vosso Coração Consolador.  

Eu preciso de Vosso calor. 
AVVD-23 de dezembro de 1990 

 
 

Que Vossa Mão nos guie à Verdade, 
para a Única Verdade.  

Que nada me separe desta Verdade  
que Vós Mesmo nos destes. 

AVVD-2 de agosto de 1991 
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9. ORACÕES DE HUMILDADE, CONTRIÇÃO E  
RECONCILIAÇÃO 

 
 

“Vede, Pai, 
o que tendes diante de Vossos olhos,  

tendes a Miséria;  
perdoai-me, Pai,  

pois não sou digna  
de ter recebido todas essas graças;  
eu nada mereço, pois nada sou,  

permiti a esse nada apoiar-se em Vós,  
pela Vossa infinita Bondade;  

amo-Vos, Amado Pai,  
apesar de minha miséria e insignificância;  

preciso de Vossa Força para poder trabalhar  
e cumprir tudo aquilo que deve ser cumprido,  

com Vossa Graça,  
amém;” 

AVVD-01 de março de 1988 

 
 

Pai, todo Misericordioso, 
sou lenta em compreender  

Vossa Divina Vontade; 
AVVD-30 de julho de 1999 
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Yahweh, meu Deus, 
estais esbanjando Vossos perfumes comigo.  

Louvado sejais meu Yahweh.  
Vós sois meu e eu sou Vossa.  

Emprestai-me Vosso ombro para que me apoie,  
indigna como sou,  

um sopro de vento que passa despercebido  
e que não volta,  

um grão de poeira lavado pelas  
primeiras gotas de chuva,  

permiti-me estar na Presença  
de Vosso Esplendor.  

Conduzi-me, através deste deserto,  
com mão sensível,  

Bem-Amado. 
AVVD-23 de maio de 1991 

 
 
 

Yahweh, 
Vossas Obras são bênçãos, riqueza e uma lâmpada.  

Perdoai-nos por não as aceitar  
de todo nosso coração como vindas de Vós. 

AVVD-03 de janeiro de 1996 
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Senhor, perdoai-nos,  
pois, realmente, deixamos  

de apreciar Vosso Grande Amor,  
deixamos de apreciar Vosso Grande Sacrifício,  
deixamos de amar e de permanecer unidos;  

continuamos sem cessar repetindo nossos erros.  
Ó Senhor Jesus,  

precisamos, desesperadamente, de Vossa ajuda  
para voltarmos à razão.  

Vinde salvar-nos,  
a guirlanda da divindade caiu de nossas cabeças;  

olhai para nós e vede nossa miséria  
nossa lamentável degradação,  
nossa atrofia pelo que é santo.  

Fazei-nos voltar para Vós,  
vindo visitar cada um de nós,  

assim como me visitastes  
visitai o resto de Vossos filhos  
e mostrai-lhes Vosso Coração. 

AVVD-13 de agosto de 1991 
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Meu Jesus, 
sois meu único Amor em meu coração,  
minha única Esperança em minha vida,  

minha única Luz em minha alma,  
por esta razão, permanecei comigo, Cristo;  

minha culpa me oprime,  
estou arrependida por ter pecado,  

vinde libertar-me de todos meus pecados;  
não prolongueis Vosso silêncio,  

vinde renovar-me,  
estimulai-me com Vossa Sabedoria  

e deixai Vosso Espírito Santo ser Meu Soberano;  
amém; 

AVVD-26 de maio de 1994 

 
Meu Jesus, Misericórdia Divina, 
eu não tinha confiança em Vós  

e, desse modo, levei aflição  
ao Vosso Coração;  

agora peço-Vos, em minha nudez  
e com total humildade,  

ser perdoada, a fim de que possais,  
em Vossa Infinita Misericórdia  

e Bondade,  
restaurar minha alma desfigurada e ferida;  

desfigurada e ferida pelos  
atos do mundo  

e suas palavras a meu respeito; 
AVVD-02 de novembro de 1997
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10. ORAÇÕES EM TEMPO DE DESOLAÇÃO 
 
 

Senhor, falhei Convosco de algum modo? 
Vós me chamastes, mas realmente eu Vos respondi?  

 
Escutei, realmente, Vossa Voz,  

ou eu A tenho ignorado?  
Talvez, tenho sido insensível  

aos apelos de Vosso Sagrado Coração?  
 

Desviastes Vossos Olhos amorosos de mim,  
ó Santo dos Santos?  

 
Na angústia de meu espírito, rezo e peço-Vos:  

onde estão Aqueles Olhos tão amorosos sobre mim?  
Onde está minha Morada, Vosso Sagrado Coração?  

 
Como é que não escuto Vossa Voz,  

nem sinto Vossa Presença?  
 

Perdi Vossa Amizade  
por causa de minha insensibilidade?  

 
Perdi Vossa Companhia,  

ó Santo dos Santos? 
AVVD-25 de novembro de 1991 
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Durante todo o dia, suspiro por Vós, 
meu Yahweh, meu bem;  

do amor que me mostrastes,  
não posso esquecer,  

- jamais; - 
de Vossa Bondade, meu Yahweh, meu bem,  

eu lembrarei enquanto viver.  
 

Eu me consumo de amor por Vós,  
meu Yahweh, dia após dia,  

e não mais desejo associar-me  
a este mundo que Vos fere  

e saber que estou  
entre os primeiros que Vos ferem...  

Minha alma quer proclamar  
ao mundo, todas as Vossas maravilhas  

e meus pés querem correr até o topo das colinas  
e gritar para o mundo:  

 
“Teu Esposo é teu Criador!  

Seu Nome, Yahweh dos Exércitos.  
Como a uma esposa abandonada  

e acabrunhada, Yahweh te chamou.  
Pode-se repudiar uma mulher  

desposada na juventude?  
diz o teu Deus.” 

 No entanto, eu tenho medo, ó Meu Yahweh,  
meu Abba, meu.  
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Minha alma anseia e definha por Vossa Casa,  
e tudo quanto agora desejo é estar Convosco.  

Por isso, não me pergunteis por que  
meu espírito está abatido,  

uma vez que meus suspiros não são segredo para Vós, 
 e tudo pelo que suspiro é por Vós conhecido:  

minha alma espera por Vós, meu Yahweh,  
vinde invadir-me; vinde e vinde consumir-me. 

AVVD-23 de setembro de 1991, Citações Isaias 54:5-6 

 
 

Na implacável dor de meu espírito, preciso falar,  
lamentar-me na amargura de minha alma;  

vinde, eu Vos peço, olhai para mim;  
já me pusestes de lado?  

Minhas raízes estão entranhadas em Vós,  
ainda assim, em meu silêncio, eu digo:  

“Certamente o Senhor Deus está aborrecido comigo,  
certamente Ele vai me excluir num destes dias.” 

Eu busco luz para compreender, mas há somente trevas;  
fui, talvez, insensível à Vossa bondade?  

desapontei-Vos de algum modo ou negligenciei-Vos?  
A visão do sol em sua glória  
ou o brilho da lua enquanto  

caminhava pelo céu  
roubaram de Vós meu coração,  

para que minha mão lhes atirasse um beijo? 
AVVD-29 de maio de 1998 
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Oh! Senhor! De novo, onde estais? 
Como terra sedenta, eu anseio por Vós,  

descei do alto e visitai-me;  
minha Lâmpada está ficando sem azeite;  

como de costume, vinde enchê-La.  
AVVD-16 de janeiro de 1991 

 
Onde estais novamente, meu Senhor? 

Por que Vos escondeis?  
Ou eu estou, outra vez, na escuridão  

e não Vos posso ver?  
Estais recusando-me Vossos favores?  

E, no entanto, sei que não podeis estar longe;  
“Se se desviaram do caminho os meus passos,  
e o meu coração seguiu as atrações dos olhos,  

se se apegou alguma mancha às minhas mãos,”  
perdoai-me. 

AVVD-05 de fevereiro de 1991, Citações Jó 31:7 

 
Senhor, sinto-me como um barco sem remos! 
Meu espírito está longe do Vosso, ajudai-me! 

AVVD-05 de agosto de 1991 

 
Ó Yahweh, 

por que estais, de novo, tão distante de mim?  
Aliviai esta angústia de meu coração!  
dispensai apenas um pequenino olhar  

à vossa escrava auxiliar! 
AVVD-10 de maio de 1993 
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Meu Deus é bom para mim, 
uma fortaleza quando sou oprimida e caluniada,  

uma fortaleza quando os tempos são difíceis.  
Satanás pode afiar sua espada  

ou estender seu arco e mirar em mim,  
mas Meu Deus, meu Abba, sempre tão Terno,  

estará presente e fará o demônio fugir. 
AVVD-20 de abril de 1992
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11. ORAÇÃO ANTES DE DORMIR 
 
 
 
 

Jesus, repousai em mim, e Eu em Vós, 
unidos, ligados, amém; 
AVVD-08 de dezembro de 1991 
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12. ORACÕES PARA A  REALIZAÇÃO DA 
GLÓRIA DE DEUS 

 
Que o Senhor Todo Poderoso seja Bendito, 
que Seu Reino impere em eterna Glória,  
que Seu Santo Nome seja Glorificado,  

que Sua Palavra penetre e permaneça em cada coração;  
amém; 

AVVD-26 de março de 1987 

 
Jesus, meu Senhor, bendito seja o Vosso Nome.  

Que Vosso Santo Nome  
seja Glorificado para todo o sempre. 

AVVD-02 de agosto de 1991 

 
Que Vosso Nome seja bendito e louvado, 

que o Amor nos ensine a amá-Lo.  
Que aprendamos a Vos buscar na simplicidade de coração.  

Que Vosso Espírito Santo encha o mundo inteiro.  
Não deixeis que nenhuma de Vossas flores murche,  

mas fazei-as todas florescer com uma delicada fragrância  
para Vos glorificar, ó Santo dos Santos. 

AVVD-11 de novembro de 1993 
 

Meu Senhor e meu Pastor, 
em Vossa Bondade, multiplicai Vossos  

nobres vinhedos; que haja neles mais operários,  
para proclamar Vossa Autoridade Real;  
então cada nação verá a Vossa Glória! 

AVVD-21 de junho de 1994 
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Meu Senhor,  
que estas palavras de  
minha boca encontrem favor 
e consolação para o Vosso 
Sagrado Coração; 
  
Redentor do mundo,  
por que, vezes sem conta, 
eles tecem planos contra 
Vós?  
 
Consolador de Vossa família, 
por que eles continuam a 
cumular-Vos de tristeza e 
dor? 
 
Consolador de Vossa família, 
por que eles continuam a 
cumular-Vos de tristeza e 
dor? Amigo da humanidade, 
Por quê os Vossos renegam 
o Vosso Coração ferido e, 
durante toda sua vida no 
pecado, colocam bandeiras 
de perturbação? os Céus 
abertamente declaram Vossa 
Glória e Vossa Voz é ouvida 

até os confins do mundo, 
chamando: ‘voltai para Mim 
e Eu vos darei uma nova 
vida para vossa alma;’ 
 
no entanto, desdém é o que 
recebeis, meu Redentor;  
e ah! quantos escarnecem 
de Vosso Chamado, meu 
Consolador!  
 
Amigo da humanidade, Be-
leza Perfeita, Luz Três Vezes 
Santa, Vosso Amor é de 
novo traído, renegado e 
posto à prova; Vossos inimi-
gos multiplicam-se e sua vi-
olência aumenta;  
 
Cordeiro Sacrificial, acusado 
por Vossos acusadores,  
constantemente atacado por 
Vossos atacantes, quando 
aparecereis em Vosso ca-
valo, como Guerreiro de Jus-
tiça? 

AVVD-01 de maio de 1995 
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Eu me alegrarei em Vosso Amor para sempre, 
Meu Jesus, a cada hora do dia.  

Não deixarei de proclamar  
Vosso Amor e Fidelidade,  

pois o Amor foi feito para durar sempre  
e firmemente enraizado nos Céus e na Terra.  

Tempo virá em que ninguém  
será capaz de negar esse amor! 

AVVD-30 de setembro de 1989 

 
 

Pai, 
embora a noite ainda cubra esta Terra,  

sei que acima de mim,  
Yahweh, que vê Seus filhos nas trevas,  

terá piedade deles;  
com Poder e Glória, Ele descerá  

para dissipar esta noite ameaçadora  
em um dia brilhante;  

a Paz e o Amor nos encherão,  
e nossa alma ficará cheia de Sua Luz,  

Eu Sou estará de volta, Eu Sou regressará,  
Eu Sou estará conosco,  

Glória ao Altíssimo! amém; 
AVVD-04 de março de 1991
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13. ORAÇÕES PELA UNIDADE 
 

 
Pai de Misericórdia, 

uni vossas ovelhas, juntai-as novamente,  
que elas percebam sua aridez,  

perdoai-as,  
moldai-as naquilo que desejais que elas sejam,  

recordai-lhes Vossos caminhos,  
que toda Glória esteja em Vosso Santo Nome  

para todo o sempre, amém; 
AVVD-07 de julho de 1987 

 
Pai Justo e Bem-Amado, 

bendito seja o Vosso Nome,  
reuni todos os Vossos fiéis,  

que os céus proclamem Vossa Retidão,  
que todo lábio louve continuamente  

Vosso Santo Nome,  
que a maldade seja banida dos impostores,  
ajudai aqueles cujo espírito está abatido,  
revivei-os como Vossa Palavra assegurou,  
manterei e cumprirei a promessa que fiz,  
rezo por Vossas Igrejas, que elas sejam  

todas uma, Pai,  
que elas sejam uma em Vós;  

amém; 
AVVD-10 de novembro de 1987 
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Pai, que possamos estar unidos 
 numa só Fé e num só Batismo  

sob Vosso Santo Nome; que possamos ser um em Vós  
como Vós, Jesus, sois um com nosso Pai;  

conservai-nos sob Vosso Nome,  
o qual nos destes. Amém; 

AVVD 19 de abril de 1988 

 
Unamo-nos à procissão de Vossos Anjos 

Que Vos rodeiam, meu Deus,  
pois sois Único na Santíssima Trindade,  

e, assim como eles Vos louvam sem cessar  
e cantam hinos para Vós,  

proclamemos também todas as Vossas maravilhas  
ao redor de Um Só Tabernáculo. Amo Vossa Casa,  

meu Senhor, apressai-Vos em unir todos nós em Vossa 
Casa, que Vossos Anjos e Vossos Santos sejam o exemplo 
para nós, deixai-nos aprender com Eles como adorar-Vos  

ao redor de um Único Tabernáculo. 
AVVD-03 de novembro de 1989 

 
Dai-nos, Senhor, Vosso Espírito  

de discernimento, para obtermos Conhecimento e Sabedoria.  
Dai-nos, Yahweh, o ouvido do humilde  

e do modesto, para buscarmos Vosso Conhecimento  
e Sabedoria. Dai, à Vossa Igreja, seu triunfo,  
unindo-nos, todos, em um só Corpo. Amém. 

AVVD-18 de Janeiro de 1992 
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Pai Santo, 
guarda em teu nome, os que Me destes  

para que sejam um como Nós; 
  a fim de que todos sejam um; 

Pai, Justo,  
recorda-lhes Minha docilidade,  

Minha humildade, Minha sinceridade  
e Meu grande amor,  

para que possam por fim à Minha Agonia,  
essa Agonia que é a causa de tanto  

sangramento em Meu Corpo;  
que eles reconheçam seus erros e reconciliem-se  

para que, quando vierem receber-Me,  
bebendo-Me e comendo-Me,  

venham dignamente;  
Pai, chama os pastores  

e ensina-lhes a ser submissos  
e dóceis uns com os outros,  

modestos e humildes,  
que eles percebam Minha Expiação  

neste tempo de Quaresma  
e busquem a verdadeira Sabedoria em Mim;  

amém 
AVVD-10 de março de 1990 
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Senhor! 
Afastai todos nós e depressa do  

caminho da ilusão; que possamos ser um, unidos,  
e que vivamos santamente como Vossos  

anjos no Céu,  
como todas as almas que vivem no Céu  

e indivisos em Vosso Amor;  
que possamos também partilhar, como eles,  

Vosso amor na unidade,  
para que a Terra seja um reflexo do Céu;  

que Vosso Reino venha  
e renove a Terra com coisas novas,  

que Vosso Espírito Santo venha depressa  
neste segundo Pentecostes,  

para renovar-nos com um novo espírito de amor  
e transfigurar-nos, todos, em seres divinos!  

Maranatha! 
AVVD-22 de abril de 1990 

 
Senhor, meu Deus, 

salvai-nos em Vosso Amor, educai-nos em Vossa Luz  
e em Vossa Infinita Misericórdia perdoai-nos;  

fazei-nos fortes na fé, uni-nos para sermos um,  
para que possamos, juntos, ao redor de um Santo  
Tabernáculo, dizer: “há um só Senhor, uma só fé,  

um só batismo; há um só Deus e Pai de todos,  
que é sobre todos, por meio de todos e em todos.” 

AVVD-30 de abril de 1990 
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Meu Senhor,  
Vós, que me guardais do 
mal e circundais minha 
alma com Vossos Cânticos 
de Amor, que Vossa Santa 
Face sorria para  
todos os que Vos amam.  
Ensinai o jovem de hoje a 
seguir-Vos e a imitar-Vos.  
Mostrai-lhes os Tesouros de 
Vosso Sagrado Coração, e 
ensinai àqueles que ainda 
não compreendem e hesi-
tam indecisos diante deste 
Santo Nome que escolhes-
tes: Sagrado Coração,  
a compreender que sois 
Vós, o Cristo. Permiti àque-
les que continuam  
a diferenciar-se por causa 
da terminologia teológica,  
mas que estão sob Vosso 
Santo Nome, voltarem à sua 
razão e perceberem como 

encorajam essa Divisão na 
Cristandade, e como não fa-
zem Vossa Vontade, mas 
concedem a Satanás mais 
uma oportunidade de man-
ter-nos separados, enfraque-
cendo, desse modo, Vossa 
Igreja.  
 

Vós sois Jesus Cristo,  
o Filho Bem-Amado de 

Deus e Salvador,  
o Sagrado Coração, o Verbo, 

o Alfa e o Ômega, a Luz, 
o Redentor, o Pantocrator:  

Vós sois UM Cristo;  
Vós não sois dividido!  

Por isso, eu Vos peço, a Vós 
que nos quereis unidos,  

para nos unir novamente no 
amor, no coração,  

em nossa crença e prática. 
AVVD-18 de setembro de 1990 
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Pai,  
bendito seja o Vosso Nome; 

 
uma vez que Vosso Filho Predileto, Jesus Cristo,  

veio ao mundo, não para condená-lo,  
mas para salvar o mundo, tende Misericórdia de nós;  

olhai para as Santas Chagas de Vosso Filho,  
que agora estão abertas e lembrai do preço  

que Ele pagou por nós, para nos redimir a todos;  
lembrai-Vos de Suas Sagradas Chagas  

e dos Dois Corações, que Vós mesmo unistes no Amor,  
e que sofreram juntos:  

O da Imaculada Conceição e O de Vosso Filho Predileto;  
 

ó Pai,  
lembrai-Vos, agora, de Vossa Promessa  

e enviai-nos o Advogado, em plena força,  
o Espírito Santo da Verdade,  

para recordar ao mundo a Verdade  
a docilidade,  

a humildade, a obediência e o grande  
Amor de Vosso Filho;  

Pai, chegou o tempo, em que o reino da divisão  
clama pela Paz e pela Unidade; 

  
chegou o tempo em que o Corpo ferido  

de Vosso Filho clama por Justiça,  
aquela que o mundo ainda não conheceu;  

mas, por meio do Imaculado Coração de Maria  



Orações pela Unidade 

 

 
 112  

 

e do Sagrado Coração de Jesus,  
dai-nos, Precioso Pai, essa Paz aos nossos corações,  

e cumpri as Escrituras realizando  
a Oração de Vosso Filho:  

que todos possamos ser um;  
um, na Santa e Divina Trindade,  

para que todos Vos adoremos e louvemos  
ao redor de um só Tabernáculo, amém; 

AVVD-25 de março de 1991 

 
 
 

Senhor, rezo como Vós rezastes: 
que todos possamos ser um,  

como o Pai está em Vós e Vós Nele,  
para que o resto do mundo creia  

que foi o Pai que Vos enviou.  
Por isto eu rezo também,  

pelas ovelhas que não são de Vosso Redil,  
para que ouçam Vossa Voz;  

rezo pelos muçulmanos, pelos judeus  
e pelos outros, para que possam amar-Vos,  

daqui para a frente.  
Amém. 

AVVD-17 de janeiro de 1993 
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Louvado sejais, Senhor, 
pelo Alimento Celeste que nos dais,  

e, para cumprir as Escrituras e completar  
Vossa Obra, destes Vosso Conhecimento aos pequeninos  

e não aos entendidos,  
pois isso é o que Vos agrada, Senhor;  

 
Louvado sejais, Senhor,  

por terdes aberto estradas  
para que o Vosso povo nelas caminhe,  

e venha a Vós e encha Vossa Casa,  
pois, embora enviastes Vosso Filho ao mundo  

e o mundo tenha visto claramente a Luz,  
nem todos aceitaram a Luz, mas, em vez disso,  

voltaram-se para a escuridão, caindo na apostasia;  
o mundo apostatou, porque recusou a Verdade  

e preferiu viver sob uma Mentira;  
 

sim, Senhor, Vós tanto amais o mundo  
e, hoje, apesar de nossa maldade,  

nos enviais, sem reserva, Vosso Espírito Santo  
para nos reanimar e reviver o mundo renovando  

cada criatura, a fim de que cada um veja Vossa Glória,  
creia e, desse modo, seja convertido;  

 
Louvado sejais, Senhor,  

por abrirdes as portas do Céu e derramardes,  
de Vossas Reservas,  
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este Maná Escondido, reservado para os nossos Tempos;  
não, não foi Moisés que deu o pão do Céu,  

mas fostes Vós, Pai,  
que nos nutristes com o Pão Verdadeiro,  
e, assim como Vosso Filho, Jesus Cristo,  

é o Pão da Vida,  
o Espírito Santo também nos alimenta,  
pois todo Pão que desce do Céu é Vida;  

 
todos serão discípulos de Deus, 

 pois a carne e os ossos não podem  
revelar a Verdade, a não ser que a Verdade seja dada  
por Aquele que estabeleceu a Verdade e A Imprimiu  

em nossos corações;  
 

Pai, que Vosso Nome possa ser  
sempre louvado e, outra vez, glorificado;  
que o mundo passe das Trevas à Luz,  

da Mentira à plena Verdade, da Letargia ao Fervor;  
 

Pai, Criador do Céu e da Terra,  
chegou a hora de nos mostrardes  

os Novos Céus e a Nova Terra, onde Vosso Espírito  
Santo fará Sua Morada em nós; Terníssimo Pai,  

assim como glorificastes Vosso Filho  
e Vosso Filho Vos glorificou,  

que Vosso Espírito Santo da Verdade  
glorifique novamente Vosso Filho;  
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dentro de pouco tempo, Pai,  
conforme as Escrituras,  

o primeiro céu e a primeira terra desaparecerão,  
para provar ao mundo que Vossa Palavra é Viva e Ativa  

e que Jesus realmente venceu o mundo;  
 

quando esse dia chegar,  
a oração que Vosso Filho Vos dirigiu  

será cumprida, pois nós todos seremos um em Vós,  
assim como a Santíssima Trindade é Uma e a Mesma;  
nós não mais nos diferenciaremos sob o Vosso Nome;  

 
Louvado sejais, Senhor, e Glória ao Altíssimo,  
por nos enviardes em nossa grande apostasia,  

Nossa Santa Mãe cujo Coração Vós Mesmo unistes  
no Amor com Jesus, e que Juntos sofreram;  

e é novamente Juntos que os  
Dois Sagrados Corações  

nos renovarão e nos reconduzirão  
à Vida em Vós;  

 
as ovelhas desgarradas serão encontradas,  

os cordeiros errantes se lembrarão  
de seus verdadeiros redis  

e de seu Verdadeiro Pastor,  
esse Pastor que não deserda Seu rebanho  

nem abandona os desgarrados  
mas cura os feridos e ampara os cansados; 
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Louvado sejais, Senhor,  
em cujo Espírito Santo recebemos o batismo;  

com efeito, as Fontes de Água Viva jorram  
e são dadas ao homem que tem sede;  
uma vez que Elas jorram livremente  

de Vosso Santo Santuário, 
esse Santuário que levantastes em três dias;  

e de Vossa plenitude, nós recebemos,  
nestes últimos dias,  

as Graças de Vosso Espírito Santo  
para nos reavivar, pois este é Vosso Maná do Céu,  

o Alimento Espiritual que vem do Espírito;  
 

que Vosso povo, Pai, perceba que, em breve,  
este anátema será suspenso  

e que o Trono do Cordeiro e Vosso Trono  
estarão em Seus lugares e no meio de nós;  

preparai-nos, portanto, Pai Justo,  
para esse Dia Glorioso,  

quando todos nós poderemos Vos louvar  
e Vos glorificar ao redor de Um Santo Tabernáculo;  

 
Pai, obrigado por ter ouvido minha oração  

e por terdes dado Vossas palavras para indicar ao mundo  
as Riquezas de Vosso Sagrado Coração,  

amém; 
AVVD-08 de abril de 1991 
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Mostrai agora Vossa Força, meu Senhor, 
sois Todo-Poderoso,  

e vinde UNIR Vosso Corpo.  
Vosso Espírito Santo tem o poder de nos renovar;  

vinde Espírito Santo e, com Vosso fogo, derretei-nos,  
uma vez que somos como barras de ferro rígidas, inflexíveis;  

vinde fundir-nos numa barra única e sólida;  
derretei nossos corações endurecidos! 

AVVD-30 de maio de 1993 

 
 

Jesus, 
que Vossa Santa Face nos sorria  

e nós reviveremos.  
Nossa divisão nos devora como fogo;  

uma vez que somente Vós realizais maravilhas,  
reuni-nos,  

e que os homens renunciem à sua loucura;  
Vosso Plano é nos unir,  

unificando a data da Páscoa,  
levando-nos, assim, à reconciliação,  

Eu peço Vosso Divino Auxílio. 
AVVD-20 de Janeiro de 1992 
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Ó Deus, sois cheio de Compaixão, 

que Vossa Face sorria para nos unir;  
olhai do céu  

para nossa divisão,  
que agora reina em Vossa Igreja;  
Vossos cordeiros, Meu Pastor,  
perecem em grande número,  
enquanto procuram pastar  

para conservar a vida;  
escutai os gemidos da Igreja;  
esta grande Apostasia predita 

Vos rouba Vossos filhos,  
trazei à Vossa Igreja  

esse Dia de Glória já anunciado,  
para que possamos todos ser um;  

 
Senhor, não fiqueis calado  
e não tardeis mais, vinde!  

vinde, trazer-nos  
o Dia já anunciado,  

fazei com que todos ouçam Vossa Majestosa Voz; 
  

sois conhecido por ser Benevolente, meu Deus,  
prestai-me ouvido e respondei-me...  

Eu Vos agradeço, pois sei que me ouvistes;  
amém; 

AVVD-22 de julho de 1992 
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Hoje é a Vigília de Vosso Nascimento. 
Senhor! Eu me alegro tanto,  

Meu Bem-Amado, Santo dos Santos!  
Louvado seja Nosso Senhor!  

Ó Deus, dissolvei-me em Vossa Santidade  
e mostrai-me como viver santamente.  

Dissolvei-me, Eterno,  
em Vossa Pureza, purificando-me.  

Bem-Amado, santificai-nos, Vossos filhos,  
e uni-nos todos num só Rebanho,  
glorificando-Vos e louvando-Vos  
ao redor de um Tabernáculo.  

Permiti a Vosso Espírito de Verdade  
descer sobre todos nós  

para nos mostrar A Verdade.  
Que Vossa Luz seja nosso Guia nessa escuridão  

e nos leve à Verdade,  
conduzindo todos nós sob um só pastor,  

até Vosso Regresso.  
Senhor, VINDE! 

AVVD-24 de dezembro de 1988 
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Soberano, desde o início, 

ouvi Minha oração;  
minha alma e meu coração têm sede de Vós;  

meu olhar anseia por ver-Vos,  
e eu não olho para ninguém mais,  

pois não há deus que se compare a Vós,  
nada maior que Vós,  

pois só Vós sois estupendamente grande;  
por isso reuni as nações  

para dar graças e louvores  
ao Vosso Santo Nome ao redor  

de um só Tabernáculo;  
que eles, juntos,  

ofereçam Vosso Sacrifício ao Pai, no Céu,  
a uma só voz e um mesmo Espírito;  

Guardião de nossa alma,  
maravilhosamente forte, inconquistável,  

que toda Vossa criação Vos sirva  
na Santíssima Trindade;  

concedendo-nos essa bênção;  
amém; 

AVVD-02 de outubro de 1995 
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14. ORAÇÕES PELO MUNDO 
 

 
Ó Pai Santo 

por Vosso Poder e com Vossa Misericórdia,  
imploro-Vos,  

reuni todas Vossas ovelhas, perdoai-as  
e deixai-as voltar para Vossa Amada Casa,  

considerai-as como Vossas filhas  
e, com Vossa Mão, abençoai-as;  

amém. 
(AVVD-07 de março de 1987) 

 
 

ó Pai, 
tende compaixão de vossos filhos,  

especialmente dos jovens;  
tomai essas almas e colocai-as 

 debaixo de Vossas asas,  
resgatai-as do Maligno,  

redimi-as da Letargia que as rodeia,  
enchei-as com Vosso Santo Espírito de Verdade  

e conduzi-as à Vossa Luz  
para todo o sempre,  

amém; 
AVVD-30 de janeiro de 1989 
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Pai, 

venho a Vós pedir-Vos  
para inspirardes Vossas ovelhas,  
iluminai-as para que encontrem  

Paz e Amor na Unidade;  
amém; 

AVVD-20 de maio de 1987 

 
Senhor, 

salvai-nos em Vosso amor,  
que Vossa Santa Face sorria para os que Vos amam;  

Nosso Protetor, vinde a Vossos Abéis,  
nós precisamos de Vós. 

AVVD-30 de outubro de 1989 

 
Senhor, eu sou Vossa, 

salvai-me e salvai  
também meus irmãos  

pelo Vosso Amor Redentor;  
amém; 

AVVD-11 de junho de 1993 

 
Meu amado Yahweh, 

fazei-nos, uma vez mais, divinos;  
renovai-nos;  

moldai-nos conforme Vossa Imagem Divina;  
essa Imagem Santa que perdemos. 

AVVD-21 de setembro de 1990 
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Vinde Senhor! voltai para nós, 

ouvi nossos tristes gritos deste deserto;  
senti nossa sede e tende Misericórdia de nós,  
voltai para nós, vinde e destruí toda maldade  

substituindo-a por Amor, amém; 
AVVD-10 de outubro de 1988 

 
 

Vinde, vinde a nós, Senhor, 
e multiplicai em nossa fronte,  

o Selo de Amor de Vosso Espírito Santo,  
o Selo da Promessa;  

Deus, criai em nós um coração puro;  
sei que estais à entrada de cada alma,  

esperando por sua resposta,  
Vossos Olhos languescendo para ver sua porta abrir;  
Vossas Vinhas estão florescendo agora, meu Senhor,  

e, em breve, darão frutos suficientes  
para alimentar cada deserto;  

os mortos não virão à vida a não ser que sopreis neles,  
despertando-os com Vossa doce fragrância;  

por Vosso Amor, deixai que esta terra de fantasmas  
volte à vida novamente. 

AVVD-23 de maio de 1990 
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Ó Luz! 
Ó Luz inacessível, três vezes Santa,  
 
Vinde! descei agora e vinde não apenas sobre os que  
Vos invocam porque Vos ouviram,  
mas vinde também àqueles que jamais  
Vos conheceram!  
 
Vinde! Ó Lâmpada de nosso corpo!  
Vinde corrigir todos aqueles que jamais  
Vos compreenderam;  
 
Vinde a todos os que Vos temem,  
vinde revelar Vossos tesouros escondidos,  
esses tesouros que guardastes para  
os nossos tempos;  
 
Vinde! vinde revelar os Santos Rostos  
do Pai e do Filho;  
Vinde revelar-Vos, Espírito Santo!  
Vinde, meu Amigo,  
pois Sois a deslumbrante Luz de nosso coração;  
vinde do alto e revesti-nos com Vosso  
Poder e vosso esplendor;  
 
Vinde habitar dentro de nós  
e fazer de Vossa Morada um lugar de oração,  
pois Vós sois a Oração Constante;  
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Vede quão nus ficamos agora sem Vós?  
Vinde brilhar Vossa Luz nesta escuridão;  

Vós sois A Promessa, Vós sois nosso Amor,  
Vós sois nossa Luz,  

Sim! Vós sois A Promessa!  
 

Vós sois Aquele de Quem as Escrituras dizem:  
“Já não haverá noite;  

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

brilhará sobre eles.” 
 

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

Vós sois a preciosa e inestimável pérola;  
Vós sois a radiância de nossa alma,  
Vós sois o Banquete de nossa festa,  

Vós sois o Companheiro Irresistível de nossa vida,  
Vós sois o Trono dos pobres em espírito,  

Vós sois o Reino dos reinos, o Império dos impérios;  
 

Ó Visitador de nossa alma,  
vinde libertar-nos!  

Amém. 
AVVD-17 de julho de 1996, Citação de Apocalipse 22:5 
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Vós sois meu único Deus,  
minha única Esperança, meu único Amor;  
Vós sois meu Deus incomparável,  
sempre tão Terno e Delicado com o fraco  
e o miserável, não deixeis que o Cálice de Vossa  
Justiça transborde sobre nós;  
permiti aos cativos serem libertados  
antes do Vosso Dia, meu Senhor,  
nossas faltas, aos Vossos Olhos,  
têm sido muitas, e nossas rebeliões e apatias,  
em maior número ainda,  
mas Vosso Coração pulsa de Amor e Compaixão;  
dai-nos, ó Pai, o mais Benevolente,  
um poderoso Sopro de Vosso Espírito  
para reviver todos nós, para Vossa Glória, amém; 
AVVD-15 de novembro de 1991 

Senhor,  
vinde a nós em plena força,  

com Vosso Espírito Santo. Pois, terníssimo Abba,  
assim como glorificastes Vosso Filho  

e Vosso Filho Vos glorificou,  
chegou a hora de Vosso Espírito Santo de Verdade  

glorificar Vosso Filho. Provai ao mundo que Vossa Palavra é 
viva e ativa, e não apenas palavras impressas no papel.  

Que Vosso Espírito Santo  
“faça voltar o coração dos pais para os filhos  

e o coração dos filhos para os pais.” 

AVVD-15 de abril de 1991 
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Meu Senhor,  
cantai Vosso novo cântico para as nações, 
cantai Vosso novo hino para cada raça. 
Vosso cântico cura, 
Vosso hino realiza grandes milagres. 

AVVD-29 de julho de 1994 

 
Vós saciastes os famintos 

com Vossos Frutos, Senhor,  
satisfizestes os que estavam com fome,  

aliviastes os cansados  
e exaltastes os pobres e os miseráveis,  

trouxestes felicidade aos sofredores  
e os enfermos foram curados  

com Vosso Amor,  
e àqueles que estavam  

desesperadamente sedentos,  
Vós lhes destes Água.  
Não os abandoneis... 
AVVD-13 de fevereiro de 1992 

 
Sorri-nos, Senhor,  

e cada face na Terra ficará mais brilhante,  
a Esperança voltará aos nossos corações,  

e toda a Terra, de uma extremidade a outra,  
se lembrará e voltará para Vós. 

AVVD-04 de julho de 1990 
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Pai Celestial, 
que eu possa glorificar-Vos,  
libertai Vossos filhos do mal,  

que eles possam estar em Vossa Luz,  
que seus corações se abram e,  

com Vossa Misericórdia, Vos recebam;  
amém; 

AVVD-25 de maio de 1987 

 
Senhor de Misericórdia, 

Vosso povo precisa ser consolado;  
Vosso Corpo, dividido, está se afundando  

e há muito poucos que podem confortar-Vos;  
Vosso povo está em desespero,  

escutai, então, Senhor de Misericórdia,  
e vede nossa dor. Amém. 

AVVD-17 de janeiro de 1992 

 
Ó Senhor de toda santidade, 

preservai para sempre de toda profanação  
Vossos santuários,  

purificando em Vosso Sangue Sacrificial,  
seu eu interior, das ações mortais,  

amém; 
“Pois o templo de Deus é santo 

e esse templo sois vós. 
AVVD-28 de janeiro de 1997 
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Sim, Senhor! 
Vinde e derretei nossos corações,  

mostrai-nos, meu Rei e meu Deus,  
as Riquezas de Vosso Sagrado Coração.  

Mostrai-nos a Luz em Vossa Face.  
 

Fazei-nos compreender que Vós, meu Deus,  
olhais do céu para ver se restou um só  

com fé, com amor, e se um só de nós Vos busca.  
 

Bendito seja o Vosso Nome,  
bendito seja Nosso Senhor, nosso Redentor, Emanuel,  

pois Ele cantou para nós Seu Hino de Amor,  
e até mesmo proclamou pela boca de Seus profetas,  

que Ele voltará, deste modo,  
Ele nos prepara, agora, para esse encontro.  

E vós, Bendita Mãe,  
Vós que nos destes nosso Redentor, uma vez mais, estais 

conosco para preparar o Caminho do Senhor,  
e preparar-nos para O encontrar.  

 
E o Senhor, por Sua Infinita Misericórdia,  

nos visitará para dar-nos luz em nossa escuridão  
e guiar nossos pés no caminho da Paz,  

do Amor e da Unidade.  
“Glória a Deus no mais alto dos Céus,  

e paz na Terra aos homens que ele ama.” 
AVVD-18 de Junho de 1992, Citação de Lucas 2:14 
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Senhor, 
como pela Graça, Vós me fascinastes,  

pela Graça, também, fascinastes  
o resto do mundo; por exemplo, os pagãos, os ímpios,  
e especialmente aqueles que pretendem ser deuses,  

por causa de sua sabedoria, e aqueles que pretendem  
ser iguais a Vós. 

AVVD-22 de junho de 1991 

 
Senhor, 

que Vossa Santa Face sorria, outra vez,  
sobre Vossas desoladas propriedades; não tardeis, revelai 

agora Vossa Glória! Muitos colocam obstáculos  
às Vossas Mensagens, vinde! 

AVVD-01 de outubro de 1992 

 
Fonte! 

que transformais as terras áridas em jardins férteis!  
Fonte de Água Viva! dai-nos correntes que fluem  

para que possamos viver... Permiti-me compartilhar  
Convosco Vosso Cálice... 

AVVD-23 de outubro de 1990 

 
Senhor, meu Deus, 

quem poderia nos trazer a salvação, senão Vós?  
quem poderia nos trazer de volta para casa, senão Vós?  

quem poderia nos trazer felicidade, senão Vós?  
Então: Maranatha! 
AVVD-06 de maio de 1991 
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Eu Vos agradeço 
por derramardes Vossas Riquezas,  

Vossos Dons e Vossos Favores em nós, ó Senhor!  
 

Com o Poder de Vosso Espírito  
destruireis a sabedoria do sábio  

e reduzireis a nada toda a erudição dos eruditos;  
dispersareis os filósofos e os derrubareis;  

 
Ó Santo, vinde!  

demonstrai o Poder de Vosso Poder,  
demonstrai o Poder de Vosso Espírito Santo,  

demonstrai o Poder de Vossa Bondade,  
demonstrai o Poder de Vossa Fidelidade,  

Vossa Intimidade, Vossa Alegria e Vosso Amor;  
 

Precisamos nos tornar levedados;  
concedei-nos então este favor, ó Senhor,  

concedei-nos o favor de vencer o mal  
e de nos livrarmos de todo velho fermento do mal  

e da maldade, que ainda permanece em nós,  
substituindo-o por uma quantidade  

fresca de fermento! 
AVVD-03 de julho de 1996 
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Senhor, meu Deus, 

a Vós, que Vos alegrais  
em conceder Vossos dons em segredo,  

peço-Vos muito que deis  
a todas as almas o maior dos dons:  

o dom de transfigurar nossa imagem manchada  
no esplendor de Vossa Divina Imagem.  

 
Transformai-nos em Vosso reflexo  

para que penetremos em Vossa Divindade.  
Assim como no Dia de Vossa Transfiguração,  

que isso se torne para nós  
uma segunda festa da transfiguração,  

para que possamos também  
ouvir aquelas palavras do Pai:  

“Estes são Meus filhos e filhas, bem-amados;  
que gozam de Meu favor; ouvi-os.”  

 
Então vamos sair com Vosso Espírito de Verdade,  

para contar Vossas poderosas façanhas.  
 

Que seja esta a Transfiguração do mundo inteiro; 
 

e, em nossa transfiguração, aprenderemos a amar,  
e o amor nos conduzirá à vida eterna. 

AVVD-02 de junho de 1994 
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Salvai todos nós, Jesus!  
Esperai, meu Senhor, que 
todos Vossos filhos  
se convertam antes que  
venha o Vosso Dia!  
Vosso Trono, em breve,  
descerá no meio de nós,  
mas estamos prontos?  
Permiti que Vosso Rio,  
cujas correntes refrescam  
cidades áridas, corra em 
nós.  
Senhor, inundai-nos,  
invadi-nos, cercai-nos;  
e, uma vez que estais em 
nós, Vossas cidades não  
podem jamais cair!  
Santificai Vossa morada; di-
vinizai-nos.  
(AVVD-06 de agosto de 1991) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Senhor,  
perdoai nossa culpa, nossa 

maldade, nossas falhas,  
nossa intolerância, nossa 

falta de amor;  
perdoai-nos por nossa falta 

de amor  
e de sensibilidade.  

Convertei os malvados, os 
impenetráveis,  

os letárgicos, os ateus,  
e transfigurai-os em vasos 

de luz para  
Vos glorificarem.  

Humilhai os orgulhosos,  
diminuí os soberbos,  

dobrai os rígidos;  
transfigurai todos nós,  

como em Vossa  
Transfiguração. Amém. 

(AVVD-24 de novembro de 1991) 
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Consolador de Vossa família, 
Amigo da humanidade,  

Luz três vezes Santa, Predileto do Pai,  
Luz das estrelas da noite,  

Montanha de Incenso e de Mirra,  
Delícia do Pai, Encanto de Vossa Mãe,  

atraí todos nós ao Vosso Amor,  
arrebatai nosso coração com um único olhar,  

chamai-nos para o Vosso Reino,  
uma vez que Vos deliciais em mostrar o amor fiel,  

convertei-nos em Vossa Chama de Amor.  
Que este terror da noite, diante de nós,  

chegue ao fim  
e contemplaremos  

Vossa justiça salvadora. 
(AVVD-16 de junho de 1995) 

 
 

Senhor, 
nossas próprias apostasias nos censuram.  

Perdoai-nos e ajudai-nos a fazer reparações.  
Reconduzi-nos ao amor  

de nossos dias de núpcias, os primeiros dias,  
e lembrai-nos da afeição que, uma vez,  
em nossa juventude, tivemos por Vós  

Não mais permiti a nenhum mal nos dominar. 
(AVVD-20 de outubro de 1990) 
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Ah! Senhor!  
Fizestes os céus e a Terra com alegria e grande poder.  
Vós nos criastes com felicidade e nos amastes  
com eterno amor.  
 
Permiti, até mesmo aos Vossos inimigos,  
ansiar por Vossa Ternura. Resplandecei em cada coração  
e voltai para Vós CADA coração de pedra... 

AVVD-06 de outubro de 1992 

 
Pai Nosso, que estais no Céu  

santificado seja o Vosso Nome...  
 

Pai Nosso, cujo amor é revelado ao menor de nós,  
tende misericórdia de Vossa criação!  

Vós nos destes um dom gratuito: nossa liberdade,  
para a usarmos como quisermos,  

mas, nós a usamos contra nós.  
Como a lâmina de uma navalha na mão de uma criança,  

nós a usamos, para nos retalhar até a morte...  
 

Ó vinde! e voltai nossa atenção para o Vosso Santo Nome,  
ou nós nos cortaremos em pedaços!  

 
Eu Vos invoco, Deus Todo-Poderoso,  

em nossas dificuldades, vireis em nosso auxílio  
ou Vos furtareis ao meu pedido? 

AVVD-13 de dezembro de 1992 
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Ajudai-nos e apascentai-nos, 
dai-nos Vossa Paz, Filho do Pai Eterno,  

humilhai-nos, para que Vossos Olhos, Rei dos Céus,  
possam nos olhar do alto;  

ó Bem-Amado Filho de nosso Pai,  
não permitais que multidões sejam esmagadas,  

homens estão morrendo por causa da corrupção,  
acelerai Vossa Obra, ó Santo do Pai,  

e apressai Vosso Regresso;  
Vós, que sois a Delícia do Pai,  

não permitais que o mundo continue a desafiar  
a gloriosa Presença de Vosso Espírito Santo.  

Meus olhos estão voltados para Vós, ó Senhor,  
e meu coração encontra seu refúgio  

em Vosso Sagrado Coração para obter Paz e Amor,  
não me abandoneis sem defesa! Amém. 

(AVVD-23 de agosto de 1992)
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15. ORAÇÕES PELOS INCRÉDULOS 
 

Pai todo Misericordioso, 
que aqueles que ouvem e ouvem novamente  

e contudo jamais compreendem,  
ouçam, desta vez, a Vossa Voz  

e compreendam que sois Vós, o Santo dos Santos;  
abri os olhos dos que veem e veem,  

contudo jamais percebem, para que vejam, desta vez,  
com seus olhos Vossa Santa Face e Vossa Glória;  

colocai Vosso Dedo em seu coração  
para que seu coração se abra  

e compreenda Vossa Fidelidade,  
eu rezo e Vos peço todas essas coisas, Pai Justo,  

para que todas as nações se convertam  
e sejam curadas através das Chagas  

de Vosso Filho Bem-Amado, Jesus Cristo;  
amém; 

AVVD-15 de maio de 1990 e AVVD-08 de julho 1990 

 
 

Meu Senhor, 
que eles vejam Vosso Amor Ciumento.  

Sois nossa Paz e Esperança.  
Não merecemos Vosso Amor, nem Vossa Misericórdia.  

Permanecei conosco,  
pois somos fracos e frágeis como flores  

e precisamos de Vossa Seiva para nos alimentar. 
AVVD-25 de julho de 1989 
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Jesus, meu único amor, 
rezo por aqueles a quem amais  
mas que não sabem amar-Vos;  

que eles sejam purificados e curados,  
para que também sejam livres de todo o mal; amém;  

AVVD-08 de agosto de 1993 

 
Santo, 

minha alma anseia por Vosso Sagrado Coração,  
felizes os que vivem em Vosso Sagrado Coração  

e podem adorar-Vos o dia todo;  
felizes aqueles que de Vós recebem graças;  
chamai, de novo, à vida todos que ainda  

jazem mortos, para que se alegrem em Vós,  
mostrai-lhes Vosso Amor, mostrai-lhes Vosso  
Sagrado Coração, para que cantem um Novo  

Hino de Amor para Vós. 
AVVD-19 de julho de 1989 

 
Senhor, Todo Misericordioso, deixai que aqueles que dizem:  

“Nós seguiremos nosso próprio caminho,”  
voltem para Vós;  

e todos aqueles cristãos que dizem ao Papa:  
“Nós seguiremos nosso próprio caminho;”  

voltem a obedecer ao Papa.  
Que seu orgulho humano baixe seus olhos  

e sua arrogância se humilhe. Amém. 
AVVD-30 de agosto de 1991 
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Que os olhos daqueles 
que não veem Vossos sinais  

não mais permaneçam fechados.  
Que os ouvidos daqueles  

que não mais ouvem  
abram-se e tornem-se alertas.  

Que o coração  
que jamais compreende Vossa Sabedoria  
abra-se e compreenda Vossos Provérbios.  

Que seu espírito cultive tudo o que plantastes  
para Vos glorificar. 

AVVD-20 de dezembro de 1993 

 
 

Senhor, meu Deus, 
salvai-nos em Vosso Amor,  
educai-nos em Vossa Luz  

e em Vossa Infinita Misericórdia perdoai-nos;  
fazei-nos fortes na fé,  

uni-nos para sermos um,  
para que possamos, juntos,  

ao redor de um Santo Tabernáculo, dizer:  
“há um só Senhor, uma só fé, um só batismo;  

há um só Deus e Pai de todos,  
que é sobre todos,  

por meio de todos e em todos.” 
AVVD-30 de abril de 1990 
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Senhor, 

apesar de muitas nações  
terem-se afundado num abismo por  

elas próprias cavado,  
e de serem pegas pelos pés  

em ciladas por elas mesmas armadas,  
tende piedade delas;  

Senhor, prestai-lhes ouvido,  
fazei delas uma fornada de pão completamente  

nova, glorificando-Vos, meu Rei;  
Eu Vos pedirei, outra vez,  

Senhor do Amor, Senhor da Misericórdia,  
que aqueles que ouviram certamente,  

mas jamais compreenderam,  
ouçam desta vez por causa de Vosso Amor;  

e que aqueles que olharam certamente,  
mas jamais compreenderam, compreendam  

desta vez, por causa de Vossa Grande Misericórdia,  
penetrando, assim, em Vosso Mistério;  

abrandai seu coração  
para que possam compreender plenamente  

com seu coração e não com sua mente,  
e sejam assim convertidos e curados  

por Vossa Divindade; então, eles perceberão  
como são maravilhosos Vossos decretos,  

e sua alma não resistirá, mas os respeitará. Amém. 
AVVD-29 de novembro de 1989 
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Meu Rei, 
conduzi todas as almas à Verdade,  

para que possam glorificar-Vos  
ao redor de um só Tabernáculo,  

que aqueles que ouvem certamente, mas  
não compreendem,  

compreendam desta vez,  
e aqueles que olham certamente , mas  

não percebem,  
percebam desta vez, penetrando  

em Vosso Mistério,  
abrandai seu coração  

para que possam compreender com seu coração,  
e não com sua mente  

e portanto sejam convertidos e curados por Vós,  
louvando-vos, meu Rei.  

Amém. 
AVVD-23 de novembro de 1989
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16. ORAÇÕES NAS PERSEGUIÇÕES 
 

 
 
 

Pai, 
que a paz seja o objeto de sua discussão,  

perdoai sua insinceridade;  
Pai, não fiqueis à parte se me perseguirem,  

vinde, vinde em minha defesa, 
ficai a meu lado,  

iluminai-os e ensinai-os, deixai-os  
ver seus erros,  

Vós sois Justo, ao invés, brilhai sobre eles,  
para que Vos louvem e digam:  

“Grande é nosso Deus Altíssimo  
que deseja ver Seus filhos em Paz,  

louvado seja o Senhor que desce para nos unir,  
louvado seja o Senhor que vem anunciar  

Suas Obras de hoje; 
 Amém; 

AVVD-11 de dezembro de 1987 

 



 

 
143 

 

17. ORAÇÕES NACIONAIS 
 

Pela Rússia 
 

ó Deus, fazei-a seguir-Vos,  
ó Senhor, salvai sua alma  
e ressuscitai-a como ressuscitastes Lázaro;  
embelezai Vossa filha, tão amada  
aos Vossos Olhos,  
e colocai-a em Vosso Divino Coração,  
para que sua imagem reflita Vossa Divindade;  
ressuscitai-a para que ela caminhe  
ao Vosso lado,  
exibi-a perto de Vós e libertai-a de seu cativeiro,  
desposai-a e fazei-a inteiramente Vossa; amém; 

AVVD-8 de julho de 1990 

 
Senhor,  

Pai e Mestre de nossas vidas,  
não nos abandoneis agora nem nos dias de aflição.  

 
Senhor, Pai e Mestre de nossas vidas,  

ajudai a Rússia a crescer em Vosso Espírito.  
Vós trespassastes o Dragão Vermelho que a sitiou.  

 
Senhor, Pai e Mestre de nossas vidas,  

libertai-nos do Rebelde que ainda permanece entre nós. 
AVVD-3 de setembro de 1991 
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Anunciado nas profecias de Vossa Palavra, 
ó Senhor, sabemos, confiamos e acreditamos 

que o Triunfo de Vosso Sagrado Coração 
e do Imaculado Coração de Maria 

é num futuro próximo; 
 

por isso, vimos humildemente, nos consagrar  
a nós mesmos, as nossas famílias e o nosso país  

aos Vossos Dois Sagrados Corações;  
 

acreditamos que, ao Vos consagrar nosso país,  
não mais será levantada a espada de nação contra nação,  

e não mais haverá treinamento para a guerra;  
 

acreditamos que, ao consagrar nosso país  
aos Vossos Dois Amorosos Corações,  
todo orgulho e arrogância humanos,  
toda impiedade e endurecimento de  

coração sejam apagados,  
e, então, tudo que é mal  

será substituído por amor e coisas boas;  
 

acreditamos que Vossos Dois Sagrados Corações  
não resistirão,  

agora, aos nossos suspiros e nossas necessidades,  
mas, em sua Chama Amorosa, nos ouvirão  

e virão a nós para curar nossas chagas  
profundas e trazer-nos paz;  
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Ó Sagrado Coração de Jesus e Imaculado  
Coração de Maria,  

soprai em nós uma centelha de Vossos  
Dois Corações, para incendiar nosso coração;  

fazei de nossa nação a perfeita Morada  
de Vossa Santidade; habitai em nós e nós em Vós,  

a fim de que, através do Amor de  
Vossos Dois Corações,  

encontremos Paz, Unidade e Conversão;  
amém; 

AVVD-21 de setembro de 1993 

 
Pelo Japão 

 
Pai,  
em Vosso Amor fiel, voltai-vos para o Japão; em Vossa 
imensa ternura, sede rápido em Vossa misericórdia; escutai 
os pobres e os miseráveis; por Vosso poder salvador,  
levantai o Japão para Vos glorificar; ó mais terno Pai,  
ensinai-lhes desde a infância Vossas Leis para que possam 
proclamar Vossas maravilhas e cantar-Vos  
um incessante Hino;  
 
que essa nação se torne um hino ao Hino,  
um irresistível perfume de incenso;  
eu Vos peço, ó Senhor, e Vos suplico,  
que por Vossa Palavra possais vir a esta nação; amém; 

AVVD-23 de junho de 1997



 

 

 

 

 
 

       
     



 

 

 
 


