“... o Deus que eles têm esquecido jamais os esqueceu” (27.05.1993)
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Mensagem do dia 12.02.2000 - AVVD

“... Por isso, a única teologia, e acrescentarei firmemente que a única verdadeira teologia, é
contemplar-Me, a Mim, vosso Deus, a qual é um verdadeiro antegozo da Visão Beatífica. Eis a
verdadeira e santa teologia. Não é o teólogo erudito, que examina e agita a sua papelada com a
sua dita teologia, que se transformará num profeta disposto a profetizar, mas são antes os que Eu
Próprio ungi com a unção do Meu Amor, selando-os bem no Meu Coração, para que eles atinjam
as Divinas e extraordinárias inspirações interiores que repousam no Meu Coração, a fim de serem
pronunciadas como um fogo a Meu povo.
Ah! Vassula, e quantas vezes tenho Eu ouvido da terra uma sucessão de risos divertidos e de
arrogâncias, acompanhadas de um completo ressentimento e também de uma completa surdez,
quando os corriges em Meu Nome! Sim, os pecadores sacodem as repreensões, encontrando
todas as espécies de desculpas, a fim de fazerem simplesmente o que querem. Do modo mais
inefável, Eu manifesto-Me aos Meus profetas, sim, enquanto eles mesmos estão ainda aqui na
terra e eles estão bem conscientes desta graça. Eu adorno-os Comigo Mesmo, adorno a sua
nudez, ornamentando-os de Mim Mesmo, e eles sabem-no; eles têm bem consciência da Minha
Divina Presença, durante a contemplação.
Eu ungi-te, para tirar do Meu Coração todas as divinas inspirações para cada necessidade, a fim
de as dar a Meu povo com uma unção e como um refrescante orvalho matinal numa terra ressequida. Também te tenho ensinado, por graça, como interpretar os Meus desejos. Eu disse tudo, ao
longo desta Divina Revelação, como também nas Revelações precedentes, na medida em que Eu
Próprio instruo os Meus eleitos e passo a ser o seu diretor espiritual, para lhes ensinar o caminho a
seguir. Por Meu lado, celebro a Minha benevolência, a fim de trazer auxílio aos que amo e eles, em
contrapartida, cantam com alegria os salmos de David, à sombra das Minhas asas”.

Lembramos que no dia 23 de novembro, a Igreja celebrou
a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do
Universo. Unamos-nos através desta oração:
“Senhor dos Céus, santificai a minha alma, Vossa
morada, a fim de que Vós, meu Rei, sejais glorificado;
coroai a minha alma de santidade, a fim de que, na
Vossa Divindade, eu possa ser herdeira do Vosso
Reino e da Vossa Glória. Prometo dar a minha vida
pelos meus irmãos e minhas irmãs, e ser uma parte do
Vosso Plano de Salvação. Criador, eu sou Vossa, Jesus
Cristo, eu sou Vossa, Espírito Santo, eu sou Vossa”.
Amém. (10.07.1994 AVVD)
Testemunho dos Grupos de Oração
O nosso Grupo de Oração, que há 7 anos se reúne nas
casas dos participantes, tem por objetivo, além de rezar
pela Unidade dos Cristãos, a Unificação das datas da
Páscoa e outras intenções, fazermos orações pela
conversão dos esposos, pois no Grupo só havia mulheres.
E pelo poder e misericórdia do nosso Rei e Senhor, Jesus
Cristo, a maioria dos esposos foi tocada. Os demais
participam ativamente do Grupo. Verdadeiramente
podemos afirmar que os Sagrados Corações só desejam
abençoar as famílias. Margarida Maria (Grupo de
Oração do Park Way/Brasília).

Programação do mês de novembro:
No período de 21 a 23 aconteceu o XVIII Retiro
Espiritual de AVVD em Brasília, com o seguinte tema:
“Eu Reinarei sobre todos vocês” (24.10.1994
AVVD). “Faz o teu retiro no Meu Coração e
saboreia, como outrora, as íntimas delícias do Meu
Coração”. (25.09.1997 AVVD)
Ÿ 2ª Semana de Evangelização de 22 a 28, período em que
somos chamados a fazer um esforço maior para
divulgar as Mensagens de Jesus, desta forma
evangelizando e trazendo almas para Ele.
Ÿ

Se você participa de um grupo de oração, esforce-se um
pouco mais nessa semana para levar uma ou mais pessoas
novas ao grupo. Se você não tem um grupo, tente formar
um. Caso precise de ajuda, faça contato através dos
endereços eletrônicos abaixo.
Comunique-se conosco para que possamos divulgar o seu
Grupo de Oração e testemunhos neste espaço, através dos
e-mails: gruposavvd@gmail.com ou
clinicashalom@hotmail.com
Margarida Maria Couto
Responsável pelos Grupos de Oração de AVVD no Brasil
Um Santo e abençoado Natal para todos os leitores!

"CRIANÇAS, PAPAI
NOEL NÃO EXISTE!"

Feliz 2015!
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS
VASSULA NO CONGO

V

ao meu lado, disse que também tinha visto a luz, mas que
se constrangeu de falar disso.

assula esteve, a convite de
um Arcebispo, no Congo,
de 21 a 29 de setembro de 2014.

O Senhor disse:

As dificuldades foram muitas
na viagem e para entrar no país,
e a mala de Vassula não chegou,
tendo ela que se apresentar, no
primeiro dia, com a mesma
roupa com que tinha viajado
por longas horas, mas as graças
foram abundantes.
Vassula foi muito bem recebida
pelas autoridades do Congo e
por todo o povo. Havia coros
cantando músicas locais com
tambores, e a maioria dos
membros do governo veio para
participar do encontro: o
governador de Katanga com
sua esposa, a presidente da
Assembleia Provincial de
Katanga, os altos comandos da
polícia, todas as diferentes
confissões e associações cristãs e todos os movimentos
carismáticos, tocando música e tambores e cantando... Ela estava
acompanhada pela polícia de segurança, abrindo caminho nas ruas
ao carro especial à prova de balas. O governador e sua jovem esposa
aproximaram-se de Vassula para cumprimentá-la. Ela a abraçou
dizendo que estava impressionada com as Mensagens. Estava
lendo o livro único em francês. Vassula ficou sabendo que ela e seu
marido haviam pago os seus bilhetes de avião, hotéis, jato
particular e tudo o mais, além de terem trazido caixas do Livro
Único para distribuição a centenas de pessoas, gratuitamente.

Pelo Poder do Espírito Santo, Eu elevei-te, Minha filha,
para estares em perfeita união Comigo, e seres uma
testemunha do Meu Nome, junto das multidões,
dando-te a eles até ao extremo da tua capacidade. A tua
fidelidade agrada-Me; e é por isso que Eu vou
continuar a edificar o Meu Plano em ti, até que ele
esteja concluído... E os pobres ouvirão algo que antes
ainda não havia sido dito e verão a Minha Santa Face
em ti; e os que jamais Me haviam conhecido
aproximar-se-ão de Mim, e aqueles cujos olhos
estavam vendados verão toda a Minha glória...
(27.12.1994 AVVD)

Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)

Vassula esteve em três cidades, dando testemunho: Lubumbashi,
Kisangani e Quinxassa. Em cada cidade, eram numerosas as
pessoas que vinham ouvir seu testemunho. Vassula disse: a missão
nas três cidades foi a maior e mais bem sucedida de todas que eu já
tive nestes 29 anos. Estádios de futebol, com capacidade para 50
mil pessoas, estavam lotados. Moisés, o governador, compartilhou
conosco uma experiência que teve durante a minha palestra. Ele
disse que tinha visto uma luz brilhante logo acima e atrás de minha
cabeça. Tirou os óculos escuros e tornou a olhar, e a luz ainda estava
lá. Imediatamente, sua esposa, Angel, que estava sentada na mesa

EVENTOS
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LOCAL: Casa de Retiros Vila Fátima – Florianópolis/SC
VALOR TOTAL: R$ 280,00
INFORMAÇÕES: (Cida) ma.cidagarcia@gmail.com
www.casaderetiros.com.br
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UNIDADE

PROFECIA
OS GAFANHOTOS DO
APOCALIPSE II

OS CONCÍLIOS E A IGREJA

(continuação)
Pelo tipo de linguagem utilizada, o texto recapitula eventos do passado.
Por exemplo, Satanás já havia sido derrotado no céu e precipitado no
inferno com seus anjos. A seguir, ele pôde tentar o ser humano, mas o que
lhe deu a “chave” para invadir a terra, tornando-o o “príncipe deste
mundo”, foi a queda de Adão (outra queda de estrela...). Quedas
semelhantes de outras “estrelas” nós tivemos com Salomão, que permitiu
a invasão da idolatria em Israel. Outra queda horrível: a de Judas de
Keriot, um dos doze, tornar-se-ia o “filho da perdição” (portanto, filho de
abaddon). Ele, gradualmente possuído por Satanás, deu ao Sinédrio a
ocasião que este procurava para prender e eliminar Jesus. Portanto, a
história sagrada nos mostra que são os homens que, suposta a tentação,
nela caem e assimilam, de alguma forma, o espírito demoníaco
destruidor.

Caríssimos, a paz! O tempo natalino se aproxima, com ele a fé, a
esperança e o amor se fortalecem a cada ano. É tempo de espera, de
espera mansa, silenciosa e orante. Desejamos que neste Natal o Cristo
vivo e pleno renasça em suas vidas gerando paz, amor, fraternidade e
especialmente espírito de União. Que sejamos UM para honra e glória
do Santo Nome de Deus. FELIZ E SANTO NATAL!!!

(continuação da matéria sobre os concílios da Igreja)
4 - CONCÍLIO DACALCEDÔNIA:
Data: 8 de outubro a 1º de novembro de 451.
Decisões principais: Afirmação das duas naturezas na única Pessoa de
Cristo, contra o monofisismo de Êutiques de Constantinopla. "Na linha dos
santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em
humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem,
composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai
segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade,
'semelhante a nós em tudo com exceção do pecado'(Hb 4,15); gerado do Pai
antes de todos os séculos segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós
e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a
humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho Único que devemos
reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão,
sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida
pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e
reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase."(DS 301-302). Condenação
da simonia, dos casamentos mistos e das ordenações absolutas (realizada
sem que o novo clérigo tivesse determinada função pastoral).
5 - CONCÍLIO DE CONSTANTINOPLAII:
Data: 5 de maio a 2 de julho de 553.
Decisões principais: Condenação dos nestorianos Teodoro de Mopsuéstia,
Teodoro de Ciro e Ibas de Edessa (Três Capítulos). "Não há senão uma única
hipóstase [ou pessoa], que é Nosso Senhor Jesus Cristo, Um na Trindade...
Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro
Deus, Senhor da glória e Um na Santíssima Trindade". (DS 424) "Toda a
economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Pois da mesma
forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim
também não tem senão uma única e mesma operação" (DS 421). "Um Deus e
Pai do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo para quem são todas
as coisas, um Espírito Santo em quem são todas as coisas" (DS 421).
(continua na próxima edição).

Com relação aos “últimos tempos”, dos quais o Apocalipse fala mais
especificamente, a grandeza do combate cresce de modo notável, porque
é a época do “tudo ou nada”, da seleção final entre os filhos de Deus e os
de Satanás.
Segundo São Paulo (2Tes 2,3), haverá outro “filho da perdição/abaddon”
que irá decair e abrir as portas do “abismo”, pela sua arrogância,
considerando-se “divino” ( porque investido dos poderes satânicos).
Depois do trabalho realizado pelo anticristo coletivo (cultural, político,
social...), esse espírito anticristão terá uma expressão pessoal, que,
segundo Valtorta, será uma elevada autoridade religiosa que, depois de
ter conhecido a fé, a pobreza e a castidade, cederá ao afago do inimigo de
Cristo e “cairá do Céu como uma estrela”. Fazendo jus ao seu nome, ele
“abrirá as portas do abismo”, em oposição a Cristo, que nos abriu as
portas do paraíso. Satanás lhe dará todo o seu poder, especialmente o de
enganação ou sedução (cf. 2Tes 2,9). Não contente com isso, ele buscará
também toda a ajuda humana, que lhe virá dos inimigos de Cristo. O
resultado dessa situação é, primeiramente, a “fumaça que sobe do
abismo”, “fumaça” espiritual constituída essencialmente pelo engano e
pela mentira, e pela distorção dos dados da fé (o que é significado,
simbolicamente, pelo escurecimento do sol). Pois tudo isso será obra dos
milhões de “gafanhotos” maléficos que saem da fumaça, das trevas que
são como que expressão deles próprios. Como diz São Paulo, espalharão
todos os erros, com a potência de Satanás, para que aqueles que não
acreditam na verdade, possam acreditar plenamente nos erros que lhes
serão apresentados. A Vassula Jesus revelou que esses erros visam, antes
de mais nada, a Ele, que Satã odeia com todas as forças, e serão
espalhados pelos eruditos e racionalistas, que devastarão o mundo e até
parte da vinha do Senhor, com seus erros e desvios, culminando na
criação de um “falso Cristo”, à imagem do próprio Anticristo – portanto,
“à imagem da besta.”
A descrição desses monstruosos “gafanhotos” combina dois aspectos
principais: o primeiro é o de serem constituídos por uma mistura de seres,
um caos que lembra muito a “descriação”, como viu Jacques Ellul (já
que, em termos bíblicos, a criação foi também uma obra de gradual
separação dos seres, cada um de acordo com a sua espécie. “Descriar” é,
portanto destruir, misturar, regressar de novo ao caos). Isso significará,
na prática, e sempre tendo em vista o plano espiritual, uma total balbúrdia
de ideias e informações, de crenças e de valores, na contramão das
distinções entre o bem e o mal, a vida e a morte, o certo e o errado, a
bênção e a maldição, como nos foi ensinado pela Revelação. Será, por
exemplo, o pecado visto como um bem e a virtude, como um mal.
Decididamente, a humanidade desta época não saberá mais distinguir “a
mão direita da esquerda” (Jn 4,11...
(Continua no próximo número)

Rogério Resende e Alessandra Resende
Responsável pela Área de Ação: Restauração da Unidade Cristã
alessandraavvd@hotmail.com
NOVEMBRO DE 2014

José Hipólito de Moura Faria
hipólito.faria@gmail.com
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TESOUROS DA IGREJA

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS:
RIQUEZA DA IGREJA
“Eu, o Sagrado Coração, estou decidido a
mostrar-lhes que te escolhi a ti, uma
estrangeira para eles, para partilhar as
Riquezas do Meu Sagrado Coração e
participar das Suas Alegrias e das Suas
Dores. Sim, vim para ensinar, mesmo aos
estrangeiros, as Riquezas do Meu Sagrado
Coração”.
(25.03.1991 AVVD)

E

m dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e
cinco, num diálogo com sua confidente, Vassula Rydén,
Nosso Senhor Jesus Cristo pedia a ela a renovação de sua
fidelidade. Entre outras coisas, Jesus lhe diz:
“Dei-vos esse Tesouro inesgotável, que estava escondido aos
olhos da humanidade e que não foi revelado senão a
Gertrudes, esse Tesouro que deixou o seu coração num êxtase
total e os seus olhos seduzidos pela maravilha. Esse Tesouro
Inesgotável estava reservado para o vosso tempo: o fim dos
tempos. O Meu Sagrado Coração acumulou essas riquezas
para a tua geração...”! (18.02.1995 AVVD)
A própria mensageira do Sagrado Coração é quem explica:
...Santa Gertrudes, chamada A Grande, porque é uma das
maiores místicas da Igreja Católica (1257 - 1302, festa no
dia 16 de novembro), viveu quase quatro séculos antes de
Santa Margarida Maria Alacoque. Tinha uma grande
devoção ao Coração de Jesus. O seu livro Le Hérault de la
Divine Tendresse (O Arauto da Divina Ternura) é um vivo
poema sobre o Amor Divino, um amor sempre ligado ao
Sagrado Coração. Uma das mais célebres de todas as suas
visões dizia respeito ao Coração de Cristo... A visão
realizou-se na festa de São João Evangelista.
No seu livro, Santa Gertrudes fala dela mesma na terceira
pessoa: Enquanto ela estava, como era seu costume,
plenamente absorvida em oração, o discípulo que Jesus
muito amava e que, por essa razão, deve ser amado por
todos, apareceu-lhe. Ela, então, diz-lhe: "Que graça
poderá eu obter, eu, miserável, no dia da tua festa?" Ele
respondeu: "Vem comigo; tu és a escolhida pelo meu
Senhor. Vamos repousar no Seu Peito, em que estão
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escondidos todos os tesouros e bênçãos". Depois, ele
conduziu-a a Nosso Senhor e ambos se colocaram
encostados ao Coração de nosso Senhor. Foi lá que ela
descobriu esse Tesouro Inesgotável que Ele escondia no
Seu Coração. Quando Ela perguntou ao Evangelista por
que razão esse Tesouro ainda não tinha sido dado ou por
que motivo o Evangelista ainda não tinha falado desse
Tesouro, São João diz: "
A minha missão era entregar à
Igreja, nos seus primeiros anos, uma palavra simples
sobre o Verbo Incriado de Deus Pai, que seria suficiente
para levar toda a humanidade a contemplá-la até ao fim
deste mundo sem que alguém chegasse mesmo a
conhecer todo o seu sentido. Mas falar das pulsações do
Coração de Jesus foi reservado aos tempos modernos, a
fim de que, ao ouvir estas coisas, o mundo, já velho e
arrefecido no seu amor a Deus, possa ser reacendido e
aquecido de novo"(Santa Gertrudes - O Arauto da Divina
Ternura, Livro IV, cap. IV - nota de Vassula).
Não há dúvida, para os leitores de AVVD, sobre a riqueza do
Sagrado Coração de Jesus revelado em suas ternas mensagens, mesmo quando Ele se pronuncia sobre a gravidade de
nossos pecados e suas consequências. Aliás, aprendi a amar o
Sagrado Coração de Jesus depois de minhas leituras e
contemplação na AVVD. Se não reacendeu o mundo inteiro,
reacendeu o meu coração e eu gostaria, nos próximos
números, de me dedicar a essa riqueza da Igreja: A devoção
ao Sagrado Coração de Jesus.

NOVEMBRO DE 2014

Pe. Simeão Cordeiro - Assistente Espiritual de AVVD
simicordeiro@gmail.com

BETH MYRIAM

NATAL - ACOLHER E
VIVER O AMOR
“Hoje, Eu Mesmo venho oferecer a Minha Paz a toda a
humanidade. Mas poucos Me escutam. Hoje, Eu venho
trazer a Paz, e com uma Mensagem de Amor. Mas a Paz que
ofereço é blasfemada pela terra e o Amor que Eu ofereço é
zombado e escarnecido, nesta Vigília do Meu Nascimento.
A humanidade celebra estes dias, excluindo o Meu Santo
Nome. O Meu Santo Nome foi abolido e o Dia do Meu
Nascimento foi trocado por uma grande folga de prazeres
idólatras.

tem para oferecer. Jesus, Maria e José, desprezados em suas
imagens pela falta de conhecimento de tantos, são ali
acolhidos com alegria entre orações, cânticos e muita
gratidão pelos testemunhos de graças colhidos diariamente.
Que o seu Natal seja sempre assim, vivido diariamente no
milagre do
Amor que é o acolhimento a Jesus e à Sua Sagrada Família.

Abri os vossos corações e olhai à vossa volta; Eu dou-vos
todos os Sinais dos Tempos e vós, vós que sofreis por fazer
conhecida a devoção à Aliança dos Dois Corações, não
percais a coragem. O Livro do Apocalipse fala desta Verdade,
como o Livro de Zacarias.
Não tenhais medo: propagai esta devoção com confiança e
coragem” (24.12.1991 AVVD).
As casas de Maria (Beth Myriam) de Belo Horizonte recebem,
de segunda a sexta-feira, centenas de homens e mulheres
desejosos de se alimentarem com a deliciosa sopa preparada
com todo o carinho pelas voluntárias. Mais que isso, porém,
esperam pelo acolhimento com que são diariamente recebidos
nessas casas comandadas pela Mãe de Deus.
Deixando, por alguns momentos, a dureza das ruas e da
extrema pobreza em que vivem, percebem-se amados mesmo
antes de entrarem na casa. São olhados, esperados como filhos.
“Já lavou as mãos?” – pergunta uma. “Abotoa essa camisa” –
orienta outra. “Essa sua saia está muito curta, menina” –
observa a terceira. “Essa arma, meu filho, deve ficar do lado de
fora” – pede ainda outra num misto de carinho e autoridade.
E o carinho recebido das voluntárias é largamente devolvido
em gestos que, embora simples, são grandes o bastante para
abalar os corações. De repente chega um e entrega solenemente
uma moeda de 10 centavos. “Olha, Dona Maria, é pra ajudar”.
Outro, tendo conseguido trabalho como lavador de carros,
chega, com orgulho, trazendo, um pacote de macarrão. Outros,
no entanto, chegam trazendo imagens, quadros, orações, terços
e bíblias encontradas no lixo... Sim, no lixo. E, dentre essas
imagens, a do Menino Jesus ganhou, nas casas de Maria de BH,
uma nova manjedoura... um novo e digno local de “adoração
em espírito e verdade” (Jo 4,23) nos corações de cada um que se
aproxima do pequeno altar para pedir e/ou agradecer a Deus e à
Sua Santíssima Mãe pelas graças recebidas.
Objetos religiosos retirados do lixo formam os altares
montados nas casas de Maria de Belo Horizonte.De segunda a
sexta-feira é Natal nas casas de Maria, pois ali se vive em
comunhão, acolhendo, na simplicidade, aquilo que cada um

Objetos religiosos retirados do lixo formam os
altares montados nas casas de Maria de Belo
Horizonte.

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral - Coordenadora Nacional
das Casas de Maria (Beth Myriam)
(mariaberenice.rosavieira@gmail.com)
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ESPAÇO JOVEM AVVD

“Crian
ças,
Papai N
oel
não exi
ste!”

N

o período de preparação para o Natal,
certo Padre, enquanto
presidia a celebração da
Missa, pediu a atenção
das crianças que estavam
presentes para um
comunicado importante.
Pausadamente, o
Sacerdote disse: “Crianças, Papai Noel não
existe!”.

Dá para imaginar a reação
que isso gerou! Nem
tanto da parte das
crianças, mas sobretudo
dos pais! Isso mesmo, dos
pais! Muito acusaram o
Padre de ter sido “radical
demais”, tirando de seus filhos a oportunidade de viverem a
“magia” do Natal que, por sua vez, eles viveram na infância.
Na verdade, o Padre fez apenas aquilo que um pai e uma mãe
verdadeiramente Cristãos fazem: não permitir que roubem o
verdadeiro sentido de uma festa Cristã!
Não sei o que passa na cabeça das pessoas que enchem a casa de
“papai noéis”, pinheiros, sapatinhos, entre outras coisas, e sentem
que, com isso, estão no verdadeiro clima do Natal.
E o pior é quando estimulam as crianças a acreditarem em fantasias
bobas, por exemplo, fazendo-as esperar o ano todo por uma
criatura que não existe.
Mas por que fazê-las acreditar em Papai Noel e não lhes ensinar a
VERDADE? Por acaso é ao “bom velhinho” que rezamos quando
temos alguma dificuldade e queremos um milagre?
Há, infelizmente, uma espécie de descristianização da nossa
sociedade. Veja, por exemplo, o que também acontece com a
Páscoa. Para muitas pessoas, o coelho, com seu chocolate, parece
ser mais importante que o Próprio Cristo.

EXPEDIENTE

Sem contar o consumismo desenfreado que ajuda a esvaziar a
riqueza do significado das nossas festas Cristãs, tirando o foco
das pessoas que, ao invés de contemplarem o mistério que se
celebra, dão atenção às coisas de menor importância.
Chegamos ao ridículo de ver hoje serem fabricados cartões de
presente com a expressão “boas festas”, ao invés de “Feliz
Natal”, para certamente não desagradar aqueles que não acreditam em Jesus.
Em dezembro de 1991, Jesus falou à Vassula: “A humanidade
celebra estes dias excluindo o Meu Santo Nome. O Meu Santo
Nome foi abolido e o Dia do Meu Nascimento foi trocado por
uma grande folga de prazeres idólatras. Satanás entrou nos
corações dos Meus filhos, tendo-os encontrado enfraquecidos e a dormir...” (24.12.1991 AVVD)
Disse também: “Hoje, Eu Mesmo venho oferecer a Minha Paz
a toda a humanidade. Mas poucos Me escutam. Hoje, Eu
venho trazer a Paz, e com uma Mensagem de Amor. Mas a
Paz que ofereço é blasfemada pela terra e o Amor que Eu
ofereço é zombado e escarnecido, nesta Vigília do Meu
Nascimento...” (24.12.1991 AVVD)
No dia 25 de dezembro, celebramos o nascimento de Jesus
Cristo, o Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
Deus Verdadeiro, concebido pelo Espírito Santo na Virgem
Maria, que Se fez Homem para nos salvar, e não existe outro
motivo para essa festa. Então, por que permitir que Papai Noel e
os presentes debaixo da árvore apareçam mais que Jesus no
Natal?
Este ano, procuremos alegrar ainda mais o Coração do nosso
Salvador, buscando contemplar e viver essa grande prova de
Amor: Deus descer ao nosso nível para nos salvar. Que Sua Mãe
Santíssima, a Virgem Maria, nos ajude a contemplar esse
mistério e a receber, por Seus méritos, a Graça de corresponder
ao Divino Amor.
Feliz Natal!

| INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO AVVD BRASIL

Herberth Acioli - Equipe Jovens AVVD
hs.acioli@hotmail.com

ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS - BRASIL

Diretor: Leonardo Cesar Harger; Jornalistas: Ligia Filgueiras e Maria Berenice Sobral; Redatores:
Alessandra Lopes B. Resende, Herberth Acioli, Joanna d’Arc Lima Torres, José Hipólito Faria, Margarida
Maria Couto, Maria Aparecida Garcia, Maria Berenice Sobral, Paulina Gomes de Oliveira e Pe. Simeão
Cordeiro. Design: Juliana Melo; Conselheiros: Cláudia Torres, Joanna d’Arc Lima Torres, Paulina
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Endereço: SGAS 910, Conjunto B, Bloco D, Salas 205 e 207,
Mix Park Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70390-100. Email: contato@avvdbrasil.org.br | Contato Nacional: (61)
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Nosso site: www.tlig.org (inglês) | www.tlig.org/pg.html
(português)
Veja vídeos de Vassula: www.tligvideo.org
Site em Defesa de Vassula: www.defending-vassula.org
Você já assinou o abaixo assinado pela Unidade da Data da
Páscoa?
www.onedate.org | http://www.facebook.com/onechristonedate
Visite a nossa radio: www.tligradio.org
Visite o site Brasil: www.avvdbrasil.org.br

As mensagens de A Verdadeira Vida em Deus, o presente título “A Verdadeira Vida em Deus”, as pinturas
de Vassula e os produtos de True Life in God DVD productions são protegidos por direitos autorais. Para
maiores esclarecimentos, entre em contato conosco em: foundation@tlig.org
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ealizamos em Joinville a nossa tradicional Reunião Anual, com alegria de mais
um reencontro, vivendo a espiritualidade de AVVD.
Em primeiro lugar, agradecemos e louvamos a Deus. Foi maravilhoso e o Espírito
Santo agiu fortemente, abrindo novos caminhos, mostrando de que maneira
devemos trabalhar, avaliando a obra de AVVD, vendo as necessidades para a
elaboração em conjunto do planejamento anual, incluindo previsão orçamentária
para o ano vindouro. Enfim, rendeu frutos valiosos para todos.
Pena que nem todos puderam participar presencialmente, mas as orações e
sugestões enviadas foram muito importantes e decisivas.
Livro único AVVD em Português.
Por meio da Internet, a Marina nos informou em 31.10.14, a conclusão de seu
trabalho referente à tradução do livro único de AVVD em Português. Tarefa que foi
feita durante todos esses anos de tradução, com muitas cruzes e dificuldades que
teve de suportar, mas também recebendo inúmeras graças, vivendo uma grande
intimidade com Jesus e aprofundamento com as Mensagens. Aplausos e
agradecimentos à Marina. Louvado seja Deus pela missão cumprida. A Fundação
TLIG apresentou orientações para impressão do livro, visando alcançar o menor
preço possível para divulgação. Acreditamos que até o final do ano teremos o tão
sonhado Livro Único das Mensagens de AVVD à disposição dos brasileiros para a
sua divulgação e vivência das Mensagens.
- Todos os responsáveis pelas áreas de ação fizeram o relato dos assuntos pertinentes
à função de cada um e apresentaram propostas de aprimoramento de nossa ação, que
foram aprovadas pela Comissão Organizadora da Associação AVVD-Brasil e pelos
Associados Ativos presentes.
Foram lidas também as sugestões enviadas por escrito. Após a votação das decisões,
destacamos a síntese para conhecimento de todos, informando que divulgaremos
em Comunicado para a Comissão dos Doze e para os Ativos, uma “Ajuda-memória”
com mais detalhes das conclusões da nossa reunião anual.
Conclusões e decisões:
1 - Necessidade de intensificar a divulgação das Mensagens. Esta é a vontade de
Deus e nossa principal missão, em especial, por meio dos livros. Todos os presentes
tiveram sua conversão e crescimento na fé, por meio da leitura dos livros da
Verdadeira Vida em Deus. Ainda se tem um estoque de 6.800 livros seriados, com
exceção dos Volumes I e II. É preciso buscar outras formas de distribuição. Foram
sugeridos os Representantes Regionais e Coordenadores de Grupos de Oração nas
várias cidades. Quem tiver disponibilidade, favor contatar o Beneval, Antônio
Alexandre, Margarida ou Cida.
2 - As Beth Myriam foram alvo de muitas preocupações, pois há necessidade do
apoio dos Grupos de Oração. As doações estão diminuindo e é preciso promover a
autossustentabilidade das Casas de Maria na ajuda aos irmãos necessitados. As
doações emergenciais da Conta Fundão-AVVD não têm dado o resultado esperado.
Por isso, foi aprovada a abertura de uma nova conta bancária central específica para
as BMs, a ser administrada pela Coordenadora Nacional das BMs. Para abertura
desta conta, foi repassado pela Associação AVVD-Brasil, conta Fundão, um cheque
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foi sugerido o cadastro dos colaboradores
das BMs para contatos e agradecimentos. Fazer ainda divulgação intensiva desta
conta, reconhecendo que o apelo em benefício dos necessitados é mais forte,
utilizando folders e todos os meios à nossa disposição.
Os recursos desta conta ficarão à disposição das Beth Myriam para auxiliá-las na
complementação dos gastos e até ajudaria na coesão e articulação necessárias entre
as pessoas responsáveis pelas BMs, para uma unidade maior e troca de experiência.
Já que o trabalho e a responsabilidade pelas Casas de Maria não é algo pequeno, as
BMs continuam com suas contas particulares, tendo em vista as suas necessidades
locais.
Foi sugerido que pessoas de AVVD das cidades onde não funcionam as BMs ajudem
as que as têm. As Beth Myriam são uma grande fonte de bênção.
3 - Na ocasião, foi aprovado o critério para o orçamento anual da conta Fundão: 30%
para o Informativo; 30% para Fundo de Reserva; 40% para as despesas da
Associação AVVD-Brasil e ajuda às BMs.
4 - A reformulação dos dois sites, o AVVDBrasil e o oficial em língua Portuguesa. O
trabalho está adiantado e favorecerá muito na divulgação das Mensagens, pedindo-

se relatórios, fotos, testemunhos, informações das Beth Myriam. A novidade é a
inclusão de uma Capela para pedido de intercessão e com as orações ensinadas por
Jesus e Maria nas Mensagens.
5 - “O livro das Testemunhas de AVVD no Brasil” passou por revisão do Português.
Já foi encaminhado para a Fundação TLIG em Inglês e após a cotação de preço, se
fará a previsão de número de exemplares para edição.
6 - O livro “O Céu é Real, mas o Inferno Também” - HIR -, com algum atraso para
publicação em Português, aguarda as orientações da TLIG e os acréscimos à edição
em Inglês, sem data para ser finalizado.
7 - Na evangelização será intensificada a organização do “Encontro de
Evangelização AVVD” em vários locais onde as Testemunhas AVVD poderão
testemunhar. É uma forma muito poderosa de difusão das Mensagens, em
obediência a Jesus que diz: “...não sussurres Minhas Palavras, mas declara-as
com vigor...”. 20.08.2004 AVVD - Mensagem Inédita. “A Semana de
Evangelização” em 2015 acontecerá na celebração do Sagrado Coração de Jesus e
Imaculado Coração de Maria. Faz-se urgente a evangelização com as Mensagens
AVVD para os que estão distantes de Deus, sem fé e esperança e também nos meios
cristãos e católicos. São apelos ousados e trabalhosos, mas para Deus nada é
impossível.
8 - Sobre o Informativo da Associação AVVD-Brasil, todos se mostraram
satisfeitos com os frutos que estão produzindo e chegaram à conclusão de que é
preciso, em cada edição, procurar aprimorar cada vez mais os tipos de abordagem,
sobretudo, no conteúdo das matérias, melhorando este meio de comunicação e
evangelização. Destaque para a observância da pontualidade na distribuição do
jornal e para o aumento do tamanho das letras.
9 - Realçada a importância dos Grupos de Oração, foi pedido que fosse estimulada e
informada a criação de novos grupos para um trabalho conjunto de articulação dos
Responsáveis Regionais e Grupos de Oração. Sem a oração não há unidade, nem
caridade, nem evangelização.
Agradeceu-se a Deus pelo bom funcionamento da Intercessão Virtual, da difusão
das Mensagens Inéditas, das Circulares, da Rádio TLIG, do trabalho da Praça da Sé,
dos Terços e Espaços Virtuais, “Minutos com Jesus”, da “Sementeira”, do trabalho
do grupo de jovens de Ubaitaba/BA em unidade com o grupo de jovens de João
Pessoa/PB, e de tantos outros trabalhos ocultos que só Deus conhece.
10 - Por fim, foi elaborado o Calendário de Eventos de AVVD-2015, que será
posteriormente divulgado.
Saímos conscientes da necessidade cada vez maior de trabalhar em união,
confiando no poder da oração de todos, em clamor da realização dos legítimos
propósitos de AVVD que é realizar os desejos do Sagrado Coração de Jesus.
Nas considerações finais, todos se sentiram agradecidos pelo acolhimento amoroso
da Equipe de Joinville, em especial ao Beneval que acolheu a todos em sua casa,
local da reunião. UM FELIZ NATAL e ABENÇOADO 2015.
Joanna d'Arc Lima Torres
Contato Nacional de AVVD-Brasil.
avvd.br@gmail.com

TESTEMUNHO
“Ficamos maravilhados com o Amor de Deus por nós...”
Com a Graça do Espírito Santo espero poder expressar o quanto foi importante
para mim o conhecimento das mensagens de Jesus em AVVD. Fui uma jovem
muito assídua na vida da Igreja até os meus 24 anos quando me afastei, aos poucos,
sem perceber, sendo levada pelos valores do mundo. Batizei minhas filhas, mas
quase não ia à Missa e não estava casada. Em 2005, recebi um livro da AVVD de
uma amiga e fiquei encantada! Lia as mensagens para todos em casa e meu marido
pedia para ler para ele antes de dormir! Comprei os 12 volumes e todos
começaram a ler. Ficamos maravilhados com o Amor de Deus por nós e pela
importância que tinha para Ele a Sua Igreja. Meu marido fez a primeira comunhão
e as três filhas com ele fizeram a Crisma. Em 2010, nos casamos na Igreja!

Trabalhamos com muitas pessoas que, como nós, estão afastadas da Igreja e
desconhecem o quanto Deus nos ama e quer, através das Suas mensagens, nos
ensinar a conhecê-Lo e Amá-Lo. Tentamos dar nosso testemunho com a nossa
vida. Procuro divulgar todas essas mensagens preciosas e conto sempre com a
ajuda de Deus. Agradeço, de coração, à Vassula e a todos da AVVD. Em Cristo,
Ana Lúcia Filippe / Brasil

NOVEMBRO DE 2014

Maria Aparecida Garcia
Responsável pelos eventos e testemunhos (ma.cidagarcia@gmail.com)
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LIVRARIA

Pedidos através dos contatos especificados abaixo de cada produto ou com Cida Garcia através do e-mail: vendas@avvdbrasil.org.br

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS - Encontros com Jesus
Os livros com todas as Mensagens estão contidos em 12 volumes
LIVRO ‘MEU ANJO DANIEL’ - Uma sequência cronológica da
experiência de Vassula com seu Anjo da Guarda enquanto Ele lhe
preparava para seu encontro com Jesus e para sua grande Missão.
Valor: R$ 15,00 cada
Vendas: Beneval - benevalrosa@hotmail.com - Fone (47) 3422-5587
Endereço: Rua Ministro Calógeras 390, Ap. 306. CEP 89201-490,
Joinville-SC
DVD ENTREVISTA COM VASSULA LEGENDADO

Valor:
R$ 5,00 cada DVD + Frete
Vendas: Cida
vendas@avvdbrasil.org.br

FOLDER DE DIVULGAÇÃO
COM AS 3 ORAÇÕES
Panfleto especial para os que
desejam divulgar a Obra AVVD.

Volume I
1 – Como tudo começou
2 – Meu encontro com Deus Pai
3 – Intimidade com Jesus
4 – Renovação no Espírito Santo
Volume II
5 – Maria, Mãe de Deus
6 – Profecias sobre a Rússia
7 – A Unidade entre os Cristãos
8 – O Amor Compassivo de
Deus

Valor: R$ 7,00 + Frete (100 un.)
Vendas: Cida
vendas@avvdbrasil.org.br

ORAÇÕES E ODES AMOROSAS

LANÇAMENTO

Livro indicado para suas orações
pessoais. Contem uma transcrição de
todas as Orações contidas nos 12
volumes dos livros da Verdadeira Vida
em Deus. Orações estas ditadas pelo
próprio Jesus ou inspiradas pelo Espírito
Santo a Vassula.

CD "A VERDADEIRA
VIDA EM DEUS ECCLESIA REVIVERÁ"
Músicas com letras extraídas
das Mensagens AVVD. Autor:
Eduardo Salustiano
LANÇAMENTO

Valor: R$ 5,00 + Frete

Valor: R$ 25,00
Vendas: Margarida - clinicashalom@hotmail.com
Fone: (61) 3443-8703

Vendas: Eduardo Salustiano
cadusalu@yahoo.com.br

OUTROS MATERIAIS:
Pôster Sagrada Face 35x40cm
R$ 2,00 cada (mín. 5 un.)
Esclarecimentos da Sagrada
Congregação
R$ 5,00 cada
Panfletos com orações
R$ 5,00 (100 un.)
Livreto Orientação para os
Grupos de Oração - Edição
Internacional
R$ 3,00 cada
Agenda AVVD 2014
R$ 15,00 (frete incluído)
Manual ‘É Hora de
Evangelizar’
R$ 15,00
Novena ao Espírito Santo
R$ 10,00
Via-Sacra
R$ 10,00
Adora-Me e Ama-Me na
Minha Santa Eucaristia
R$ 15,00
VALORES DOS LIVROS
JÁ COM FRETE
INCLUÍDO.

