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‘’Minha alegria é ver vossos
olhos buscarem somente as
coisas celestes.’’
(AVVD-10 de junho de 1994)
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‘’Eu sou a Esperança que o mundo busca; essa Esperança que eles buscam
está ao seu alcance; eles têm apenas de estender suas mãos ao Céu e
buscar as coisas Celestes; eles podem Me procurar e Eu lhes responderei;
não escondo Minha Face, nem os afasto de Meus Olhos; Meus Olhos
observam todos vós e vigiam vossos passos;’’
(AVVD-7 de fevereiro de 1991)
"Promovemos o conhecimento e a divulgação das Mensagens que Jesus transmite ao mundo desde 1985, por meio de Vassula Ryden
(https://www.avvdbrasil.org.br/index.php/avvd/vassula-ryden), intituladas de "A Verdadeira Vida em Deus" (AVVD). Evangelizamos difundindo estas
Mensagens a todos, tanto Cristãos quanto não Cristãos, ao Clero e líderes de todas as denominações. Faz parte ainda do nosso Carisma promover a oração
pela unidade entre as Igrejas Cristãs, conforme Jesus revela ser Sua Vontade, buscando sempre a Glória de Deus e o advento de Seu Reino, para a conversão de
todos os povos, sem exceção. Com grupos de oração e leitores espalhados por todo País, realizamos ao longo do ano diversos retiros, encontros de testemunhos
e de formação, reuniões, semana de evangelização, peregrinações e outros, sempre com o lema: "retribui o mal com o Amor;" (AVVD-31 de janeiro de 1988)"

Mensagens de Jesus
(Recentes - não contidas no Livro Único)

MENSAGEM RECENTE
O HOMEM QUE ME ENCONTRA, ENCONTRA A VIDA
(AVVD-2 de março de 2022)
Eu te criei para te instruir com Sabedoria para ensinar
uma vez mais à humanidade os Meus atos de Justiça e a
Figura Majestosa que Eu Sou! mostrei Minha Santidade
a todos vós, nunca deixei de apelar por arrependimento
e orações; orações que curarão vossa alma e vosso corpo; através da oração aprendereis a fazer Minha Vontade e aprendereis Meus Caminhos; aprendereis a guardar Meus Caminhos que vos conduzirão a Mim, pois o
homem que Me encontra encontra a Vida; por Minha
Própria Glória e Bondade e através do Meu Poder Divino dei a esta geração tudo o que precisam para alcançarem a divindade através da verdadeira devoção e para se
aproximarem de Mim com intimidade para que possam
Me conhecer;
sim, Eu tenho lembrado a todos as mesmas verdades
que estão escritas em Minha Palavra; 1 então vinde! só
em Mim haverá descanso para a vossa alma; não olheis
para outros lugares em busca de paz e harmonia, em
busca de segurança e repouso;
Vassula, Meu desejo é que Me tenhas constantemente
em tua mente; e de manhã, quando acordares, eleva os
teus primeiros pensamentos a Mim, satisfazendo-Me
com o teu amor; termina teu dia Comigo e nunca Me
deixes sair do teu lado; depois, durante o dia, nunca
cesses de Me louvar, instruindo teu entorno a respeito
da Minha Glória, da Minha Onipotência; deixa-Me ser a
alegria do teu coração assim como tu és a alegria do Meu
Coração! que estes dias de trevas em que te encontras

sejam preenchidos com Minha Presença e Meu
Esplendor; deixa que teus ouvidos escutem estas
palavras:
“Eu, teu Senhor, vim ungir-te como Minha noiva
para transformar teu coração em uma bênção
e te revestir de Mim,
pois este é o coração que escolhi,
é aqui que ﬁcarei para sempre;”
então te cercarei com Minha Glória para que a noite que te
envolveu se transforme em Luz e então as trevas não mais
habitarão em ti; Eu sou conhecido por curar corações
partidos porque sou conhecido por mostrar amor em
tudo o que faço;
estarei ao teu lado, ﬁlha, para continuar te instruindo,
pois isto é o que me agrada de modo que, tudo o que
aprenderes de Mim, seja agradável para Mim e aceitável
por Mim;
Eu te abençoo e quero te lembrar que Me dês tua atenção
de vez em quando; ic
___________
1
As Escrituras.
https://mensagens.avvdbrasil.org.br/mensagem.php?id
=1171

Mensagens de Nossa Senhora

EU APAREÇO, HOJE, EM VÁRIAS NAÇÕES PARA VOLTAR
VOSSO CORAÇÃO NA DIREÇÃO DA DIVINA LUZ;
(AVVD-22 de abril de 1990)
A Paz esteja convosco; filhinhos, Eu sou vossa Santa
Mãe do Amor, a Mãe do Verbo feito carne; venho a vós
nestes dias de trevas para educar-vos no caminho da
divindade, sede vigilantes e inteiramente cautelosos
porque Satanás, o inimigo, ronda à vossa volta como um
leão rugidor e que busca qualquer oportunidade para
fazer-vos cair; enfrentai-o e combatei-o junto Comigo:
combatei-o com vossas orações; vossas orações são a
arma mais poderosa contra ele; obediência e humildade
fazem o demônio fugir; Deus vos oferece o dom de Seu
Amor; respondei aos Seus Misericordiosos apelos;
Deus está falando, e Ele e Eu vos chamamos dos quatro
cantos da Terra para vossa conversão, pois o tempo
urge; Meus filhinhos, permanecei pequenos e simples,
sede o sal da terra permanecendo pequenos, porque
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sois a luz do mundo, sois as almas prediletas de Nosso
Coração... e o Reino do Céu pertence às crianças e aos
pequeninos; Eu apareço, hoje, em várias nações para
voltar vosso coração na direção da Divina Luz; quero
restaurar vossa alma, quero lembrar-vos de que todos vós
pertenceis ao Pai e o Pai é Santo, portanto deveis viver
santamente também; não vos desanimeis porque estou
convosco e vos ensino, passo a passo, e posso vos
assegurar de Nossas bênçãos; cada passo que dais, Nós
abençoamos; Eu quero, se Me permitirdes, fazer de vós
um reflexo da Luz Eterna para que, quando encontrardes
Deus, sejais como um espelho imaculado do poder ativo
de Deus e a imagem de Sua Santidade e de Sua Bondade;
hoje, Eu convido todos vós para rezardes com fervor pela
renovação da Igreja, pela segunda Vinda do Senhor: pelo
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Mensagens de Nossa Senhora
segundo Pentecostes; é por isso que Jesus e Eu vimos a
diversos países, a ﬁm de preparar todos vós para essa
Vinda; rezai e vivei uma vida de adoração, rezai pela
conversão das almas para que cada uma delas possa estar
preparada para o Regresso do Senhor; o Amor está no
Caminho do Regresso, escutai e já ouvireis Seus Passos;
por isso Eu vos imploro para modiﬁcardes vossas vidas e
viverdes somente por Deus e em Deus; lembrai-vos de que
a Escritura diz: “Aquele que diz que está na luz mas odeia o
seu irmão, está nas trevas até agora;”1 reconciliai-vos com
vosso irmão, reconciliai-vos com Deus; fazei as pazes com
Deus, bem-amados: lembrai-vos de Nossa Presença; Eu
abençoo cada um de vós; ﬁcai emPaz;
1 1Jo 2, 9.
VÓS SOIS O INCENSO DE DEUS QUANDO REZAIS PELA
SALVAÇÃO DE VOSSOS IRMÃOS
(Mensagem de Nossa Senhora-15 de maio de 1990)
A Paz esteja convosco, ﬁlhos; Eu, vossa Santa Mãe, vos
preparo para encontrardes o Senhor; educo-vos em vosso
crescimento espiritual; cubro-vos com graças para ajudarvos e encorajar-vos; percebei que estes são dias especiais
que viveis em vossos tempos, estes são os dias que
precedem a Vinda do Senhor, eles são a abertura do
caminho por aonde o Senhor virá; estes dias são uma
preparação para a descida de vosso Rei; rezai, para que
todos estejam prontos; rezai, Meus ﬁlhinhos,
fervorosamente por todas as almas que se recusam a ouvir
e se recusam a ver, rezai ao vosso Pai que está no Céu, desta
maneira:
Pai todo Misericordioso, que aqueles que ouve me 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;
pedi ao Pai para perdoar as almas teimosas que se recusam
a ouvir e a ver; o Pai é todo Misericordioso e cuidará de
todos Seus ﬁlhos; sim, pequeninos, vós sois o incenso de
Deus quando rezais pela salvação de vossos irmãos;
quanto mais intensamente rezardes, tanto mais poderosas
vossas orações se tornam; agradecei ao Senhor que vos
chamou e que, com Sua graça, vos fez ouvir Seu chamado,
portanto rezai por aqueles que se recusam a ouvir; o tempo
urge e muitos ainda estão inconscientes e em sono
profundo; os dias estão voando e Meu Coração mergulha
em profunda tristeza quando olho do alto para a juventude
de hoje; falta Amor... mas eles também jamais conheceram
o amor; muitos deles jamais receberam o calor ou o amor
de sua mãe, uma vez que ela nada tinha para dar; o mundo
tornou-se frio, gelado, e os pais voltaram-se um contra o
outro, o ﬁlho voltou-se contra seu pai por falta de amor, a
mãe recusa as súplicas de amor de seu ﬁlho; o mundo está
morto para o amor, jaz em profunda escuridão porque o
ódio, a ganância e o egoísmo dominam a Terra inteira até
suas entranhas; Eu estou abalada com as cenas terríveis,
com as iniquidades deste mundo tenebroso e a apostasia
que penetrou no próprio santuário; os desastres, a
penúria, as calamidades, a guerra e a praga, todas elas
atraídas por vós; tudo isso vem da terra e volta à terra; a
Terra está autodestruindo-se e não é Deus que vos manda
todos esses desastres como muitos de vós tendeis a
acreditar; Deus é Justo e todo Misericordioso, mas o mal
atrai o mal; rezai intensamente, rezai com vosso coração
pela conversão e salvação de vossa era; ﬁlhos Meus, rezai
Comigo; preciso de vossas orações; rezai e Eu as oferecerei
a Deus; Eu vos asseguro que estou convosco onde
estiverdes; Eu jamais vos deixo, sois Meus ﬁlhos; abençoo

todos vós;
JESUS É AMOR, JESUS É ESPERANÇA E JESUS QUER
DIZER AQUELE-QUE-SALVA,
Mensagem de Nossa Senhora-06de julho de 1990)
A Paz esteja convosco, ﬁlhos Meus, hoje, gostaria que
lêsseis e meditásseis Lucas 15, 4-7; sim, Jesus não vos quer
perder, eis porque Ele está em constante busca de vosso
coração; rezai, Meus ﬁlhinhos, como nunca antes, guardai
o Santo Nome de Deus e lembrai-vos de que qualquer um
que busque o Senhor, O encontrará; trabalhai pela vossa
salvação, rezai por tudo que necessitais; Eu vos quero
felizes e serenos no Senhor porque Ele vos deu o Dom de
Seu Amor; o que pode haver de maior que o Dom de Seu
Amor? encontrai o Amor no Senhor, essa paz que falta em
muitos de vós; penetrai no Amor de Deus e Ele puriﬁcará
vosso amor; louvai o Senhor, pois Ele é bom e paciente; não
venhais a Ele apenas pelos vossos interesses, não venhais a
Ele inconscientemente, apenas por dever, vinde ao Senhor
para louvá-Lo e Amá-Lo; considerai as bênçãos que Deus
vos concede diariamente; contemplai as bênçãos que Ele
vos concede diariamente e oferecei-Lhe vossos corações,
agradecendo-Lhe, bem-amados; mostrai-Lhe vossa
gratidão também; Jesus é Amor, Jesus é Esperança e Jesus
quer dizer Aquele-Que-Salva, portanto não duvideis da
Grandeza de Seu Amor; tende Fé Nele, Ele vem para
resgatar até mesmo o menor entre vós; testemunhai às
nações sobre esse Grande Amor e espalhai Suas
Mensagens pelos quatro cantos da Terra; Eu, vossa Santa
Mãe, estou sempre perto de vós, Meus ﬁlhos; Eu Vos
abençoo; que a Paz de Meu Filho reine em vossos corações;
SENTI-VOS AMADOS POR MIM; SENTI-VOS AMADOS
POR MEU FILHO
(Mensagem de Nossa Senhora-22 de julho de 1990)
A Paz esteja convosco, ﬁlhos bem-amados; Eu sou vossa
Santa Mãe que fala e já vos agradeço por virdes aqui para
Nos ouvir; abri vossos corações e compreendei cada
Palavra que vos dizemos; Jesus vos dá Seu Amor e Sua Paz;
Ele vos conduz à Salvação e Eu sou enviada por Ele para
preparar o caminho de Seu Regresso; venho novamente
abrir o caminho para Ele; não ﬁqueis surpresos,
pequeninos; sei que é difícil viver nesse deserto, mas venho
a vós em muitas nações para vos preparar; Eu vos estou
educando nas regras da retidão para vos libertar; pedi ao
Senhor para guiar vossos passos no caminho de Seus
Mandamentos; que vosso amor O conforte, que vosso amor
O console, sede Seu Bálsamo; senti-vos amados por Mim;
senti-vos amados por Meu Filho; hoje, chamo o doente
dizendo-lhe: Meu ﬁlho, não ﬁques deprimido; Eu, vossa
Santa Mãe, te amo, mas reza para o Senhor e Ele te curará;
puriﬁcai vosso coração de todas as impurezas
arrependendo-vos, depois abri vossos corações a Deus e
Ele derramará Seu Amor sobre vós; rezai sem cessar; não
durmais, rezai com vosso coração e sede como rosas em
dias da primavera, como um buquê oferecido ao Altíssimo;
que vossas orações sejam como mistura de incenso
alcançando Seu Trono; deixai-Me lembrar-vos daquilo que
o Altíssimo mais deseja de vós: o vosso coração; ofereceiLhe vosso coração e permiti-Lhe ser vosso Guia no
caminho que preparo para vós; Meus ﬁlhos, o Amor está às
vossas portas; louvai o Senhor e amai-O; Deus é amor;
abençoo todos vós; abençoo também todos aqueles que
estão conﬁnados numa prisão, em sua direção envio Paz,
que como um rio ﬂui ao seu coração;
Vassula, sê paciente; Meu Filho, Jesus ama-te até às
lágrimas de afeição; jamais duvides; termina o teu dia
sempre louvando-O, tem a minha Paz, nós?

Leia as Mensagens completas no Livro Único ou em nosso site.
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Notícias Internacionais
(Viagens de Vassula)

UM BRADO DO SAGRADO CORAÇÃO:
O DESEJO DE CRISTO PELA UNIDADE

ouvidos a todos nós, leigos, que também temos o direito de nos
expressar e que buscamos desesperadamente a Unidade e a
intercomunhão... Sem os leigos, não há Igreja... Todos nós, leigos,
desejamos ansiosamente a Unidade.

PALESTRA de Vassula na Peregrinação de “A
Verdadeira Vida em Deus” no Hotel Adakule,
Turquia em 25 de maio de 2007-Turquia
Este discurso foi dirigido a uma audiência de 500
peregrinos de 59 países distintos, incluindo um Cardeal, um
Arcebispo, nove Bispos e clérigos e leigos de dezoito
denominações cristãs e outros credos. O discurso mereceu dois
minutos de aplauso por parte de todos os presentes.
Disse Vassula:
"A Igreja é una e sempre foi una, mas as pessoas da Igreja é
que, com suas rixas, seus preconceitos, seu orgulho e,
principalmente, sua falta de amor mútuo, conseguiram se dividir,
e todos sabemos disso!
Cristo, ofendido, diz em uma mensagem: “Meu Reino na
Terra é Minha Igreja e a Eucaristia é a vida de Minha
Igreja, esta Igreja que Eu Próprio vos dei;
Eu vos deixei com uma Igreja, mas nem bem saí,
mal voltei Minhas costas para ir ao Pai, e reduzistes
Minha Casa a uma desolação! vós a demolistes! e Meu
rebanho é desviado para a esquerda e para a
direita...por quanto tempo ainda devo beber o Cálice de
vossa divisão, o Cálice da aﬂição e da devastação?”
(AVVD-14 de novembro de 1991)

Uma vez que sabemos que Deus abomina a divisão, pois é um
erro e um escândalo, por que algumas pessoas da Igreja,
conscientemente, continuam a ofender a Cristo, insistindo em
manter viva a divisão?
Viver a Unidade com amor e humildade não é uma questão de
sentimentalismo nem é vender a fé e a Verdade, mas sim declarar a
Veracidade das Escrituras e dar vida a cada palavra do Evangelho.
Não deveríamos ﬁcar mortos para a Palavra de Deus.
Os cristãos que permanecem divididos não vivem na Verdade,
ainda que queiram parecer ﬁdedignos e justos aos olhos do mundo;
e mesmo que rezem muitas Ave-Marias e sigam muitas devoções,
sua falta de amor e sua falta de humildade são um indício tão
evidente que todos nós percebemos.
Já faz séculos que os cristãos estão divididos - alguns
reconhecendo seu pecado e outros reconhecendo, com pesar, que
não têm nenhuma possibilidade de partilhar da Sagrada Eucaristia
juntos. O que está detendo a Igreja, então? O que os detêm é o fato
de não conseguirem entrar em acordo, nem se reconciliar, nem
perdoar, pois, mais uma vez, faltam amor e humildade. Enquanto o
coração deles não se inﬂamar de amor a Cristo e do fogo do Espírito
Santo, continuarão inativos e inertes como os ossos secos da visão
do profeta Ezequiel.

Nós deveríamos dar atenção a esse lamento de Cristo, e a
busca da reconciliação e da unidade deve permear toda a vida da
Igreja e se tornar nossa prioridade, para alcançarmos esse
objetivo, que é objetivo de Cristo. É nossa dívida para com Deus, é
nossa obrigação para com Ele e é nossa responsabilidade para
salvaguardarmos a credibilidade da Igreja.

O amor é a raiz e a base da unidade. Se a Igreja ainda não vive
em plena comunhão é porque tudo o que é dito ou discutido ou
explicado é feito sem amor, é estéril. Essa divisão é dirigida contra
Cristo. Todos os que se dizem cristãos e permanecem divididos
violam o mandamento de Cristo, que disse: "Amai-vos uns aos
outros". Encaremos os fatos: os cristãos que não amam e que só
vivem de vanglória jamais se reconciliarão, pois ainda não se
desenvolveram plenamente em Cristo.

No entanto, por mais que a Igreja se esforce para atingir essa
meta, enquanto a Festa da Páscoa não for uniﬁcada e não a
celebrarmos juntos, nossa divisão permanecerá e não haverá
progresso, pois Cristo vem nos pedindo há anos que uniﬁquemos
as datas da Páscoa, prometendo que, se isso for feito, Ele fará o
resto para nos uniﬁcar e nos levar a uma unidade plena.

Lembrem-se de quando Cristo, na Última Ceia, abençoou e
ergueu o pão, dizendo a Seus discípulos: "Tomai e comei, este é o
Meu Corpo". Depois, tomou o cálice, deu graças e o deu aos
discípulos dizendo: "Tomai, todos vós, pois este é o Meu Sangue, o
Sangue da Aliança, derramado por muitos, para o perdão dos
pecados".

Jesus disse: "Permanecei no meu amor. Se guardardes os
Meus Mandamentos, permanecereis no meu amor" (Jo 15, 9-10).
Caso contrário, o Senhor diz: "Se alguém não permanecer em
mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntálo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á" (Jo 15,6).

Essa é uma ordem de Cristo, por isso todos nós devemos
obedecê-la. Como podemos dizer que vivemos em Cristo, se não
ﬁzemos as pazes nem nos reconciliamos uns com os outros?
Alguma vez já ocorreu ao povo da Igreja que ele está vivendo
diariamente o pecado de sua divisão? Portanto, se sabemos disso,
os pastores e todos nós temos que optar.

Obviamente, muitos não levam a sério essas palavras de
Cristo. Apesar de o Evangelho nos chamar à unidade, apesar das
inspirações do Espírito, nossa divisão permanece. Assim, “A
Verdadeira Vida em Deus” não pode mais tolerar que essa
gangrena, que mata a funcionalidade do Corpo, nos domine, mas,
ao contrário, devemos combatê-la com laços de amor. Todos
deveríamos nos sentir responsáveis por ter deixado que essa
doença devastasse o Corpo Místico de Cristo - ainda que ela não
tenha vindo de nós, mas de nossos antepassados -, corroendo a
unidade da Igreja.
A Igreja também deveria ceder, com humildade, e dar
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Há duas opções. A primeira pertence a Deus e vem de Deus, e
é: viver em amor, paz, humildade, reconciliação e unidade. A
segunda pertence a Satanás e vem dele, e é: ódio, guerra, orgulho,
falta de perdão, egoísmo e divisão. Não é tão difícil escolher. Mas,
então, se escolhermos ﬁcar do lado de Deus e não agirmos, seremos
responsabilizados e pagaremos por cada atitude arrogante, cada
orgulho, cada preconceito, por nosso rancor, pela falta de caridade,
nossa frieza e por cada palavra que dissermos uns contra os outros,
por nosso egoísmo e assim por diante, pois estaríamos violando os
Mandamentos de Cristo. É bem simples.

JUNHO DE 2022

No Dia do Juízo, não podemos dizer a Deus que Ele não
mostrou Sua Misericórdia em nosso tempo nem que Ele não
nos revelou Seus desígnios, nem poderíamos ﬁngir que não
ouvimos o Seu Chamado ou que não o compreendemos. Eu sei,
tanto quanto vocês, que os Sinais dos Tempos chamam a todos
nós à Unidade. Como é que algumas autoridades da Igreja não
conseguem ler os Sinais dos Tempos? Não podemos deixar de
lado esses sinais vindos do Espírito Santo. Mesmo assim,
alguns o fazem. Isso porque perderam o sentido do
sobrenatural e crêem apenas no naturalismo, e isso é um
pecado grave.
Essas ações estéreis vão contra o que Cristo pediu ao Pai em
Sua Oração, quando disse: "Que todos sejam um em Nós,
assim como Tu, Pai, estás em Mim e Eu em Ti, para que o
mundo creia que Tu Me enviaste" (Jo 17,21). Ainda mais
quando não fazemos nada para trazer a unidade na Igreja, mas
permanecemos em silêncio, como sepulcros em um vasto
cemitério.
Se alguém lhes disser que vocês estão fazendo a coisa errada ao
viver uma unidade espiritual ou fazer intercomunhão, como
hoje e nos dias passados, vocês deviam perguntar:
"Por que você põe Deus à prova, impondo que os pastores
ﬁquem divididos? Se está me questionando sobre um ato de
reconciliação e amor, deve saber que estou apenas seguindo o
Mandamento de Cristo. O que é melhor fazer: seguir o
Mandamento de Jesus Cristo ou desobedecê-lo? É pecado
amar-se e reconciliar-se mutuamente? Claro que não. Pecado
é transgredir e rejeitar o Mandamento de Nosso Senhor e o
apelo à Unidade. O seu pecado de divisão destruiu uma parte
da Igreja e fez dela uma desolação, e você sabe disso. Então,
como o Corpo de Cristo pode ser reconhecido em nós, se
permanecermos divididos? Como o mundo poderia crer que
foi o Pai quem enviou Cristo? De minha parte, optei por não ser
como aqueles túmulos, que são como matéria inanimada que é
dispersada e despedaçada pelo próprio ego e pelo espírito de
orgulho, preconceitos e interesses próprios, mas ouvirei a
ordem de Nosso Senhor e permanecerei nEle, pois li, com a
ajuda do Espírito Santo, os Sinais dos Tempos, que nos
chamam à Unidade, partilhando em volta de um só Altar...
Quero ser o símbolo perfeito da Unidade, atraindo a todos,
graciosamente, para a vida, uma 'Verdadeira Vida em Deus', e,
assim, habitar na Santíssima Trindade".
E vocês verão, meus amigos, quando essas palavras forem
ditas, a reação daqueles que impedem a unidade e detêm as
chaves para o Reino de Deus, sem nele entrar nem deixando
que outros entrem. A reação será idêntica àquela dos antigos
fariseus, anciãos e escribas - Anás, o sumo sacerdote; Caifás,
Jônatas, Alexandre e todos os membros da família dos sumos
sacerdotes, que perseguiram Pedro e João e disseram entre si:
"Para que esta notícia não se espalhe mais entre o povo,
proibamos, com ameaças, que no futuro falem a alguém no
nome de Cristo" (At 4,17).

só Cálice e de um só Pão e seguindo os Mandamentos de Cristo,
ou aquele que não se reconciliou e mantém a divisão viva,
cuspindo veneno em seu irmão e ﬁcando, assim, do lado do
Divisor? Cristo é um Deus da divisão ou da Unidade? Eu, de
minha parte, creio que estou do lado certo, pois escolhi a
reconciliação, aquela que o Evangelho nos ensina. Não estou
convencido de estar pecando, nem desobedecendo, nem
prejudicando o Corpo Místico de Cristo, nem pregando
princípios prejudiciais aos ﬁéis. Ao contrário, estou
reconciliado com meus irmãos, em humildade e amor, vivendo
a unidade espiritual que nosso Senhor vem nos suplicando há
séculos". É isso que vocês deviam dizer-lhes.
O Senhor disse em uma mensagem: “...levanta tua voz em
Minha Casa e pergunta a Meus pastores: há alguém
que esteja disposto a trabalhar com vigor e amor para
reconstruir esta Casa vacilante? há alguém que esteja
disposto a defender esta Casa? há alguém que
compreenda agora o que estou dizendo? há alguém
na Casa do Senhor que esteja disposto a expandir o
Reino de Deus? (AVVD-20 de outubro de 1998).
Peçamos a nosso Senhor que envie Seu Espírito Santo, que é a
Fonte da Unidade Cristã, para iluminar aqueles que ainda
levantam objeções no caminho da unidade.
Devemos pedir também ao Espírito Santo que nos fortaleça e
nos dê o Espírito de Fortaleza, para podermos continuar a
fazer a Vontade de Deus ansiosa e avidamente e para que
nunca ﬁquemos desanimados nem desgastados se um ato vil
for cometido contra nós por àqueles que não ouvem o apelo do
Espírito Santo: o de sermos um.
Cristo diz, em uma mensagem: “Eu poderia pronunciar
uma única palavra em suas assembleias e, com uma
única palavra, unir Minha Igreja; mas a glória do
Céus Me será dada pela Pobreza, pela Miséria e por
aqueles que eles consideram desprezíveis”; (AVVD-13
de outubro de 1991)
Portanto, eu assumo aqui, com todos os leitores
contemplativos de A Verdadeira Vida em Deus, a posição da
Pobreza, da Miséria e dos que são considerados desprezíveis
pelos sábios e inteligentes e peço aos chefes da Igreja que
parem, pelo Amor de Cristo, com as rixas entre si e com sua
falta de sinceridade e sua indiferença para com a unidade e que
permitam que o Espírito Santo os guie, ouvindo o gemido do
Espírito, que nos pede, ordena, que nos reunamos em torno de
um só Altar, partilhando de um só Cálice e um só Pão,
proclamando, a uma só voz, que há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos, acima de
todos, por todos e em todos.

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

Hoje, nossa resposta deveria também ser a mesma de Pedro e
João: "Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus
obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos
prometer que vamos parar de proclamar aquilo que vimos e
ouvimos" (At 4,19). E quando, em outra situação, Pedro e os
apóstolos disseram ao Sinédrio, ao sumo sacerdote: "Importa
obedecer antes a Deus do que aos homens" (At 5,29).
Perguntem também a eles: "Quem de nós dois está pecando?
Aquele que se reconciliou com seus irmãos, partilhando de um
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Unidade dos Cristãos

URGÊNCIA DA UNIDADE DOS CRISTÃOS
Caríssimos, a paz de Cristo e o amor de Maria!
O Papa Francisco recebeu os participantes da
Plenária do Pontifício Conselho para a
Promoção da Unidade dos Cristãos, agora dia 06
de maio, depois de dois anos sem reuniões
presenciais em virtude da pandemia. Ele foi
muito enfático ao expressar a urgência e
importância dos cristãos caminharem juntos em
sua fé, nestes tempos em que estamos vivendo.
O Santo Padre assim se expressou: "Gostaria
de enfatizar: hoje para um cristão não é
possível, não é viável, ir sozinho com a
própria conﬁssão. Ou vamos juntos,
todas as conﬁssões fraternais, ou não
caminhamos. Hoje, a consciência do
ecumenismo é tal que não se pode pensar
em seguir no caminho da fé sem a
companhia de irmãos e irmãs de outras igrejas ou
comunidades eclesiais. E isto é uma grande coisa.
Sozinho, nunca. Não podemos".
E continuou dizendo "O anúncio do Evangelho da paz, o
Evangelho que desarma os corações mesmo antes dos
exércitos, só terá mais credibilidade se for
proclamado pelos cristãos ﬁnalmente reconciliados
em Jesus, Príncipe da Paz; cristãos animados por sua
mensagem de amor e fraternidade universal, que vai
além dos limites de sua própria comunidade e da
própria nação".
Por ﬁm ele enfatizou: "Seguir em frente, caminhar
juntos. É verdade que o trabalho teológico é muito
importante e devemos reﬂetir, mas não podemos
esperar para fazer o caminho da unidade para que os
teólogos concordem. Uma vez, um grande teólogo
ortodoxo, me disse que sabia quando os teólogos
estariam de acordo. Quando? No dia seguinte ao juízo
ﬁnal, me disse. Mas enquanto isso? Caminhar como
irmãos, em oração juntos, nas obras de caridade, na
busca da verdade. Como irmãos. E esta fraternidade é
para todos".
Muito pertinente a fala do Santo Padre, uma vez que Jesus nos
diz em A Verdadeira Vida em Deus que a unidade será feita nos
nossos corações. Por isso a importância de vivermos unidos
desde já. Essa união passa pela aceitação do meu irmão, com
caridade e fraternal amor, independentemente do credo que ele
professe, suas opiniões ou convicções. Importante exercitarmos
em nós a convivência fraterna, exaltando aquilo que nos une,
sem nos divergirmos pelas nossas diferenças, especialmente as
religiosas. Esse é um convite que o Senhor reitera muitas vezes
em AVVD.
Jesus diz: as Escrituras dizem: "Deus não faz acepção de
pessoas, mas que, em qualquer nação, quem O teme e
pratica a justiça, lhe é agradável"; mas os homens
dividiram-se e segregaram-se sob Minha Santidade;
espera e verás; Meu Espírito Santo (para grande
espanto de muitos) será derramado sobre os pagãos
também; "em verdade te digo: esta geração não
passará até que tudo isso aconteça", portanto,
coragem, Minha Filha, não tenhas medo; Eu unirei
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todos vós, no ﬁm… e à serpente não mais será permitido
vomitar seu veneno em teu alimento, geração; teu
alimento será integral e puro; as tristezas e os lamentos
terminarão; Eu vos amo e amo Meu povo, como um só
povo, levará Meu Santo Nome numa mesma unidade;
….
agora, reza Comigo ao Pai, Minha ﬁlha, repete, depois de
Mim, esta oração:
Pai, bendito seja o Vosso Nome; uma vez que o 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 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).

Fontes:"https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-05/papafrancisco-plenaria-promocao-unidade-dos-cristaos.html"
Livro Único AVVD, 2013.
Imagem colhida na internet, site Vatican News.

Alessandra Lopes
Responsável pela Área de Ação: Restauração da Unidade Cristã
alessandraavvd@hotmail.com
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Tesouros da Igreja

Milagre Eucarístico dos peixes

A população viu, então, três
peixes que se mantinham
erguidos na corrente do rio,
enquanto sustentavam em
suas bocas as três hóstias
consagradas que haviam sido
dadas como perdidas.

Nós, católicos, cremos ﬁrmemente que Jesus está presente
com todo o seu corpo e sangue, alma e divindade na Santa
Eucaristia.
Parece que Deus também gosta que o resto da Sua criação
conheça este maravilhoso milagre. Até os peixes!
Conta-se que no ano 1384, um pároco de Valência, na Espanha,
foi levar a Sagrada Comunhão a um moribundo.
Apesar de uma tempestade se aproximar, o sacerdote sabia
que precisava fazer tudo que fosse possível para que essa pobre
alma, que em pouco tempo se encontraria com Deus, pudesse
partir em graça.
Tendo cumprido a sua missão e já voltando para casa, começou
uma forte tempestade que obrigou o sacerdote a proteger
fortemente contra seu peito a teca com três hóstias consagradas.
Ao passar pelo barranco, notou que a água estava muito alta e
teve que usar uma tábua para fazer uma ponte. Infelizmente, ao
tentar atravessá-la, perdeu o equilíbrio e deixou cair a teca com as
hóstias consagradas no rio.
Em meio ao desespero, o sacerdote mergulhou no rio para
resgatá-las, mas não conseguiu; a corrente do rio havia levado
tudo!
Com muita tristeza, o pároco informou o acontecido à
comunidade, que se ofereceu para começar uma busca.
Trabalharam durante toda a madrugada e, pela manhã,
encontraram o objeto litúrgico vazio. Que tristeza! Ao sacerdote,
restou organizar atos de reparação.

Todos caíram de joelhos,
comovidos por aquele milagre,
e mandaram chamar o padre.
Os peixes não se moveram até o sacerdote chegar, a quem,
revestido com seus ornamentos sagrados, se aproximou da
margem do rio, emocionado.
Ao ver o padre, os peixes também se aproximaram da
margem do rio e depositaram sobre as suas mãos
consagradas o Corpo de Cristo, enquanto os ﬁéis
cantavam louvores ao
nosso bom Deus.
Ainda hoje é possível
consultar vários documentos
que atestam esse Milagre.
Existe também uma igrejinha
ediﬁcada no lugar do
Prodígio, na porta foram
esculpidos dois peixes e
existem também dois
quadros que reproduzem
todo o episódio.

Mas o Senhor se comoveu ao ver o amor que a comunidade e o
pároco tinham, e resolveu presenteá-los com um grande milagre.
Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)
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Obras de Amor na AVVD
Casas de Maria da AVVD - Caminhos de Ressurreição
“Eu te amo; estás unida a Mim agora, e todo passo que dás, Eu abençoo, Minha ﬁlha; Eu sou a Fonte de tua
vida; Eu sou a Ressurreição;”(AVVD - 9 de abril de 1988)
Uma vez mais o Amor de Jesus permitiu às Casas de Maria da AVVD (Beth Myriam of TLIG) do Brasil testemunhar o
especial Carinho da Mãe de Deus para com Seus pequenos ﬁlhos na Semana Santa. Em Brasília, Salvador e Belo Horizonte,
colhemos testemunhos de gratidão pelo alimento oferecido e pela evangelização que tocou muitos corações. Alguns, em
profundidade.

Casa de Maria da AVVD de Brasília/DF
No Sábado Santo, 16 de abril, a partilha da
Palavra e do alimento movimentou a manhã
na Casa de Maria da AVVD de Brasília. A comunidade da Região do Itapoã se alegrou com as
cestas básicas e caixas de bombons distribuídas às famílias que geralmente ali se alimentam com a gostosa e nutritiva sopa.
Voluntárias e doadores aproveitaram também
o momento para se confraternizar, rezar juntos o santo terço e reﬂetir sobre o signiﬁcado
do Tríduo Pascal, em especial sobre a importância do silêncio no sábado que antecede a
Alegria do Domingo de Páscoa, Domingo da
Ressurreição de Jesus Cristo.

Casa de Maria da AVVD de Salvador/BA
A Casa de Maria da AVVD de Salvador também levou
alimentos e orações especiais à comunidade local durante a
Semana Santa. A Quinta-Feira Santa foi o dia escolhido para a
distribuição de alimentos não perecíveis e peixes para as 65
famílias atendidas na região.
A coordenadora Sônia Maria aproveita o espaço para reforçar
agradecimentos e orações a todos os doadores da Casa de
Maria da AVVD de Salvador. “A gratidão das famílias
assistidas pela Casa de Maria da AVVD de Salvador é sentida
por Deus, que sorri para cada pessoa que se compadece” –
ressaltou Sônia, que também fez questão de revelar: “Antes de
trabalharmos acendemos uma vela a Nossa Senhora dos
Pobres (Virgem dos Pobres – Aparições de Nossa Senhora na
cidade de Banneux, na Bélgica, em1933) para que tenhamos
força para segui-La em Seus trabalhos”.
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A Verdadeira
Vida em Deus

Seja
Associado
Colaborador

Casa de Maria da AVVD de Belo
Horizonte/MG
A Sexta-Feira Santa e o Domingo de Páscoa
foram momentos fortes da Semana Santa
promovidos pela Casa de Maria da AVVD de
Belo Horizonte.

Nos ajude a
alimentar os
filhos mais
amados do
Senhor

Na Sexta-Feira Santa, a Casa de Maria da
AVVD ofereceu um almoço especial com
peixe e bacalhau para a comunidade da Vila
Marçola e Aglomerado da Serra em geral,
acompanhado de muitas orações e reflexões
sobre a Paixão e Morte de Jesus. Padre
Marcelo, pároco da Igreja de São João
Evangelista, participou do almoço e
abençoou as famílias presentes.

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

O Domingo da Páscoa, como não poderia
deixar de ser, foi o dia mais esperado pelas
crianças da comunidade, que uma vez mais
fizeram fila para receber ovos de Páscoa e
bombons doados pelos amigos da Casa de
Maria da AVVD, em especial por entidades
beneficentes e pela empresa Cacau Show
que doaram centenas de caixas de ovos de
Páscoa para alegrar a meninada.

(AVVD-27 de março 2002)

Nossa Conta Bancária:
Agência: 0828-1
Conta: 314159-4
Favorecido: Associação
A Verdadeira Vida em Deus - Brasil
CNPJ: 20.087.868/0001-88

A Verdadeira Vida em Deus

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral
Coordenadora Nacional das Casas de Maria da AVVD
berenice.sobral@tre.mg.jus.br
AVVD - Como-Contribuir
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Espírito Santo

O Espírito Santo fala:
Eu permito a cada um que se aproxime de Mim e Me
possua; para cada um de vós, Eu preparei um
caminho perfumado; esse caminho que conduz ao
Meu Aposento Nupcial; não te surpreendas com
Minha gloriosa manifestação em ti, mas, ao

contrário, alegra-te e permite-Me colocar a unção de
Meu Amor em ti e santiﬁcar-te, fazendo de ti um santo;
Eu estou aqui para incitar teu amor pelo Pai, pelo Filho
e por Mim, e como o Pai e o Filho disseram, Eu também
digo o mesmo: a ﬂuência de Minha Palavra é mais doce
que o néctar e quando Eu falo, não utilizo quaisquer
formulações rígidas; não é desse modo que Eu formo
santos, mártires ou testemunhas; para ser
perseverantes e fortes, Eu lhes dou Meu Espírito de
fortaleza e de piedade, assim como os Arcanjos Miguel
e Rafael, que são predominantes na força e valorosos
Guerreiros de Justiça, observando através de Minha
Luz, cada aspecto do comportamento humano... (AVVD
- 3 de fevereiro de 2003)
Maria Aparecida Garcia
ma.cidagarcia@gmail.com

Jovens AVVD
Brasileira de 13 anos será
beaticada pela Igreja
Uma menina simples, sem vaidade, estudiosa e
com muita fé em Deus. Este era o perﬁl de Benigna
Cardoso da Silva, que será beatiﬁcada em 24 de
outubro deste ano, tornando-se a quarta brasileira
com o título de beata, depois de Nhá
Chica, Padre Victor e Dom Othon
Motta. Mas, o que ela teve de
extraordinário para merecer
tamanha honra da Igreja?
Benigna nasceu no dia 15 de
outubro de 1928, em Santana do
Cariri(CE), a aproximadamente
300km de Fortaleza. Em outubro de
1941, com apenas 13 anos de idade,
foi assassinada a golpes de facão por
se recusar a ter relações sexuais com
um rapaz de 17 anos, que costumava cortejá-la. O ato
de coragem da menina, sua ﬁdelidade radical a Deus,
chamou atenção de todos, que desde então passaram
a considerá-la “Heroína da Castidade”.O vigário de
Santana do Cariri na época do crime, Pe. Cristiano
Coelho, deixou escrito em um documento da
paróquia: "Morreu martirizada às 4 horas da tarde,
do dia 24 de outubro de 1941, no Sítio Oiti, heroína
da castidade. Que sua santa alma converta a
freguesia e sirva de proteção às crianças e às
famílias da província".
O seu testemunho fez ressoar as palavras do
jovem São Domingos Sávio, o qual dizia
destemidamente: “Antes morrer que pecar”.
Exatamente o que aconteceu com ela: preferiu
morrer a pecar contra a castidade.
São muitos os testemunhos de milagres que os
ﬁéis alcançam pedindo a intercessão de Benigna,
entre eles o caso de Patrícia Saboya Carlos, que teve
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sua ﬁlha diagnosticada com hidrocefalia, ainda no
útero. Segundo os médicos, a gravidez não iria até o
ﬁnal, ou o parto seria prematuro e a criança nasceria
com sequelas, uma vez que seu cérebro ainda não
estava formado. Diante desse diagnóstico, Patrícia
pediu a Benigna que a deixasse ter sua ﬁlha. Qual não
foi sua surpresa ao fazer um novo ultrassom e ver que
tudo tinha sido mudado.
Em janeiro de 2013, a Igreja Católica lhe
concedeu o título de “Serva de
Deus”. O postulador da causa foi
Monsenhor Vitaliano Mattioli,
incentivado por Dom Fernando
Panico, bispo emérito da Diocese de
Crato.
A celebração de sua
beatiﬁcação, autorizada pelo Papa
Francisco em 2019,era para ter sido
realizada em 2020, mas foi adiada
por causa da pandemia. O anúncio
da nova data foi conﬁrmado pela
Congregação para as Causas dos Santos e anunciada
em coletiva de imprensa transmitida à comunidade na
Igreja Matriz de Senhora Sant'Ana, em Santana do
Cariri, onde nasceu a Menina Benigna. A beatiﬁcação é
o reconhecimento oﬁcial dado pela Igreja ao
testemunho de santidade de alguém que viveu e
morreu heroicamente, seguindo virtudes cristãs.
Após 80 anos de sua morte, a Igreja ﬁnalmente
reconhece suas virtudes e a coloca como um belíssimo
sinal para jovens de uma época tão difícil, quando a
busca desenfreada pelo prazer se tornou um estilo de
vida, levando ao esquecimento os verdadeiros valores.
Que esta jovem mártir brasileira interceda pela
juventude de seu país e do mundo todo, levando-a a
conhecer e viver A Verdadeira Vida em Deus.

JUNHO DE 2022

Herberth Acioli
herberth.acioli@gmail.com
(Responsável pelos Jovens AVVD do Brasil)

Evangelização / Testemunhos
Conhecer as Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus é
ter a vida transformada pelo Senhor, em mais união e
intimidade com Deus. É descobrir que Deus não é distante,
mas próximo como um amigo íntimo, que participa de tudo
na nossa vida. É uma experiência tão forte que aquele que a
vive não consegue guardar só para si, mas deseja ver o
máximo possível de pessoas experimentando o mesmo. É
então que surge o desejo de fazer com que as Mensagens
sejam conhecidas por todo o mundo.
Nestes últimos dois anos o distanciamento social
provocado pela pandemia do Covid 19 trouxe para todo o
mundo um grande desaﬁo, ao mesmo tempo em que serviu
de estímulo para muitos de nós descobrirmos novos
métodos de evangelização e divulgação das Mensagens de A
Verdadeira Vida em Deus. Comigo não foi diferente. Já
havia algum tempo eu me sentia provocado a desenvolver
um trabalho de difusão das Mensagens através da internet e
esse período foi propício para isto. Eu tinha um canal antigo
no YouTube, nunca antes utilizado, foi então que decidi
usá-lo para ajudar a tornar o Hino de Amor cada vez mais
conhecido. Pensei que dessa forma eu poderia atingir o
público mais jovem, especialmente os que ainda nunca
tinham ouvido falar de AVVD.
Comecei então a gravar vídeos e publicá-los, procurando
abordar algum assunto da Igreja, da Doutrina ou da vida
dos santos e fazendo uma relação com a Obra de A
Verdadeira Vida em Deus. Dessa forma eu chamaria a
atenção do público ao tratar de algum assunto que estivesse
em discussão, aproveitando a oportunidade para
apresentar as Mensagens de Jesus. É um trabalho que
ainda estou aprendendo a fazer, mas que já vejo algum
resultado, pois alguns jovens que viram os vídeos ﬁzeram
questão de me contatar para dizer que gostaram de ter
descoberto as Mensagens de AVVD.
No início tive dúvida se essa seria uma boa forma de
divulgação ou se eu deveria tratar nos vídeos apenas das
Mensagens, sem discutir outro assunto. Porém percebi que
se eu não ﬁzesse daquela forma, os vídeos correriam o risco
de circular mais entre as pessoas que já conhecem a AVVD.
O meu desejo é fazê-los chegar àqueles que não estão
buscando as Mensagens. Além do que, relacionar AVVD a
algum assunto da Igreja serve inclusive para mostrar que
não existe qualquer discordância entre ambos.
Peço muito a Deus que abençoe esta iniciativa e que seja Ele
Mesmo a conduzi-la, a ﬁm de que uma multidão se una a
mim e a tantos irmãos que caminham nesta Obra para
louvar e agradecer constantemente ao Senhor por Sua
Mensagem, que é uma força viva no meio de nós que Nela
acreditamos e A seguimos. Uma prova de que Deus é
sempre muito compassivo conosco.
“evangeliza com amor por Amor; dize-lhes que
amo cada um deles de um modo especial; dize-lhes
também que não sou um Deus complicado; não
estou longe, estou presente e neste exato
momento; dize-lhes como anseio por seu amor”
(AVVD 18 de novembro de 1991).
Herberth Acioli
herberth.acioli@gmail.com

Margarida Maria dos S. Pereira
margaridinhaspcouto@gmail.com
Responsável pela Evangelização de AVVD - Brasil
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Grupos de Oração dos

Grupo de Oração-Pouso Alegre (MG)
Grupo de Oração-Joinville (SC) semanal

Grupo de Oração-Espírito Santo (ES)

VENHA FAZER PARTE DESTA GRANDE FAMÍLIA

Grupo de Oração-Joinville (SC) mensal

Grupo de Oração-Brasilia (DF)
Grupo de Oração-Rio de Janeiro (RJ)

Algumas Orientações de Vassula
para os Grupos de Oração de
AVVD
Desejo informar a todos os leitores e grupos de oração de A
Verdadeira Vida em Deus como vivemos uma Verdadeira Vida
em Deus baseada na Mente de Cristo, de tal forma que nos
tornemos como Ele e sigamos Seus caminhos. Nas mensagens e
na espiritualidade de A Verdadeira Vida em Deus estamos
aprendendo a ser : compassivos, discretos, pequenos, humildes,
pacientes, tolerantes, mansos, gentis, unidos, fracos no sentido
de Jesus e totalmente abandonados em Cristo. Gostamos de ser
como crianças.
Você quer crescer no amor de Deus? Repare o mal com amor;
amem-se uns aos outros. Depois torne-se uma testemunha e você
pode atrair milhares nos ensinamentos de A Verdadeira Vida em
Deus. Jesus me ensinou como ler a Bíblia e Ele mesmo a explicou
para mim. Eu sou Sua pupila. Explicando-a para mim, Ele a
explica para todos que leem A Verdadeira Vida em Deus. Jesus
nos dá o que é necessário para a nossa conversão, para os nossos
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tempos. Notamos que aqueles que lêem, sublinhando passagens de
a Verdadeira Vida em Deus e relêem2,3,4,5 vezes as mensagens
desde o começo cada vez, são os que hoje são os maiores apóstolos
de A Verdadeira Vida em Deus, e têm produzido bons frutos
abundantes para oferecer ao nosso querido Senhor. Eles criaram
muito facilmente grupos de oração, porque foram formados como
eu fui formada, no espirito de A Verdadeira Vida em Deus e
permanecem ﬁrmes. Tenho notado que os seguidores de A
Verdadeira Vida em Deus são também pessoas muito, muito
fortes. Fortes no sentido de encarar oposição e perseguição e como
lidar com elas; isto é obviamente concedido pelo Espírito.
Se alguém prepara um grupo de oração, deve sempre ter em mente
o que São Paulo disse: "Não deve haver competição entre vocês,
nem presunção, mas todos devem ser modestos. Sempre considere
a outra pessoa melhor que você...nas suas mentes vocês devem ser
iguais a Jesus Cristo."
Lembrem-se que conversão é o maior milagre de todos.

JUNHO DE 2022

Vassula, 8 de Dezembro de 1998

Dois Sagrados Corações

DIA DE EVANGELIZAÇÃO AVVD (DIA-E)

O QUE É O DIA-E?

você”, deixando em lugares públicos, como
consultórios, salas de visitas, etc.

É o dia em que todos nós da Família AVVD,
usando de nossa criatividade, sairemos ao
encontro de nossos irmãos, principalmente os
mais afastados de Deus, e apresentaremos as
Mensagens de Jesus.

4.
Comprar alguns livros seriados ou Livro
Único e enviar pelos Correios para algum
endereço;

Sugiro que cada Grupo de Oração e mesmo os
que ainda não participam de Grupo, mas, amam
as Mensagens, que comecem desde já a pensar o
que poderão fazer neste dia.
DATA:
24 de junho de 2022, dia em que se
comemora a Festa do Sagrado Coração de
Jesus.
O QUE PODEREMOS FAZER NESTE
DIA?
1. Reunir a família, amigos, parentes e
falar sobre as Mensagens;
2. Entregar panﬂetos, sementinhas de
amor, nas caixas de correspondência de
casas e edifícios e em lugares públicos;
3.

5. Copiar uma Mensagem onde Jesus fala de
amor e enviar pelos Correios a quem você
desejar;
6. Promover alguma reunião presencial ou
evento para divulgar as Mensagens, através de
Palestras ou mesmo uma Tarde ou Noite de
Oração Evangelizadora;
7.
Divulgar vídeos das Palestras e
Conferências realizadas por Vassula, no
decorrer desses anos, nas redes sociais a que
somos vinculados.
Dúvidas? Entre em contato com Margarida
Maria (61) 999637829.

Meu irmão, minha irmã, gostaria de apresentar um
testemunho do amor a Deus, informando o quanto
as Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus,
este Hino de Amor foram signicativas no
processo de seu crescimento espiritual?
Envie-nos um e-mail: contato@avvdbrasil.org.br.

Distribuir o livro “Um Convite para
Paulina Gomes de Oliveira
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)
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Profecias
“FAREI AS PROFECIAS DE ISAÍAS
TORNAREM-SE REALIDADE”
(AVVD-18 de junho de 1992)
Isaías pode ser considerado o profeta da justiça. Ele
insurge-se contra a idolatria e abusos sociais que se
alastravam no seu tempo e que também nós estamos
vivenciando nos dias de hoje. Todas as suas profecias estão
impregnadas da mais ﬁrme esperança, consolo e orações
para o tempo de angústia e para a restauração completa.
Suas mais célebres passagens são sobre o Messias e o Reino
Messiânico.

Mim, que jamais olhou aquilo que ﬁz para os
redimir, e Eu farei as profecias de Isaías tornaremse realidade: consenti em ser buscado por aqueles
que não perguntavam por Mim, consenti em ser
encontrado por aqueles que não Me procuravam; e
os vales da morte com seus mortos e suas cinzas
serão consagrados aos Nossos Dois Corações;”
(AVVD-18 de junho de 1992).

Isaías com veemência chama o povo ao arrependimento e conversão. A essência da conversão é tomar consciência dos nossos pecados, para reconhecê-los e nos arrependermos deles sinceramente, e buscarmos a Deus que
nos ama desde o início.

O Coração de Jesus é o Coração de Deus, é o mais
próximo do Coração do Pai, é o coração da completa união,
que rezou ao Pai pedindo-Lhe que todos fossem um.
Ninguém compreendeu até agora os inﬁnitos desejos do
Coração de Pai, de ser conhecido, amado e honrado por
todos os homens. Sim, conhecer a Deus como Pai, que depois
de nos ter criado, quer nos oferecer Seus Tesouros,
sobretudo mostrar que sempre pensa em nós, nos ama e nos
quer dar a felicidade eterna. O Pai quer que reconheçamos
Sua inﬁnita bondade, ternura, misericórdia e amor
compassivo. Deus Pai deseja dar-nos Sua graça, perdoar-nos
quando estivermos arrependidos e julgar-nos não com Sua
justiça, mas com Sua misericórdia, para que sejamos salvos e
colocados no número de seus eleitos. O apelo de Deus para
nós é este: “CHAMAI-ME PELO NOME DE PAI, COM
CONFIANÇA E AMOR E RECEBEREIS TUDO DESTE PAI,
COM AMOR E MISERICÓRDIA”.

A tradição cristã sempre descobriu nos trechos de
Isaías a belíssima imagem de Jesus Cristo: porque é o servo
sofredor e também o mediador e redentor, que salvou seu
povo pelos seus próprios sofrimentos. Veio revelar o Reino
do Pai que nos ama com amor terno e deseja ser conhecido,
amado e honrado.
Compreendamos então a insistência das Mensagens
que dizem:“Meus ﬁlhos, no princípio dei-vos Minha
Lei para vos manter vivos; Minha Lei até hoje não é
observada, pois não viveis no amor de Deus;
enquanto não tiverdes amor por vosso Pai do Céu,
não podeis amar vosso próximo e não podeis dizer
que obedeceis aos Mandamentos;” “aprendei a
gloriﬁcar o Pai e a amá-Lo, para que o Pai e Eu
façamos Nossa morada em vós; aprendei a ansiar
pelo Pai e a desejá-Lo, para que vossa vida se
transforme em uma incessante oração; se dizeis
que sois de Deus, então amai-vos uns aos outros
assim como Eu vos amo, para que vivais uma
Verdadeira Vida em Deus;”“Eu vos chamei pelo
vosso nome para vos dar Esperança; abri Meu
Sagrado Coração e vos ofereci toda Minha riqueza
e Tesouros que tinha escondido por séculos; desci
de Meu trono para estar no meio de vós com Meu
Coração em Minha Mão e vos oferecer todo este
Tesouro que está dentro Dele;”(AVVD-12 de abril de
1995).
“Eu sou o único verdadeiro Deus e Jesus
Cristo, Meu único Filho, o Senhor dos senhores, o
Messias; Meus ensinamentos lhes darão um
melhor conhecimento de Minha Palavra;”“e
agora, ﬁlha do Altíssimo, um conselho:
permanece enraizada em Deus, em Seu
Amor,(...)permanece unida à Santíssima
Trindade...” (AVVD-12 de maio de 1995)
O amor compassivo de Deus estende-se até aqueles
que não estavam preparados para O receber:“...virei a
um povo que jamais dedicou um pensamento a
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E para concluir, aceitemos este apelo, com conﬁança e
unamo-nos ao louvor dos santos e anjos no Hino de
Amor:“Nós concedemos a esta geração e às gerações
futuras vários favores; para sua salvação, Eu
suscitei profetas para ajudá-los a compreender e
alcançar o mais pleno conhecimento de Nossa
Divina Vontade; (...)todos os santos e anjos
declaram, agora, a uma só melodiosa voz: graças e
louvores sejam dados à adorável Trindade...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;... ó Santíssima Trindade, Tesouro dos
santos e dos anjos; uma vez que Vossa criação seja
exaltada com Divino Amor, então eles Vos
gritarão:'Kyrie eleisson, Kyrie eleisson...'” (AVVD22 de junho de 1998).
Convidamos os leitores para esta reﬂexão na
impossibilidade do Prof. Hipólito fazê-la nesta edição.

Paulina Gomes de Oliveira
Joanna d'Arc Lima Torres - Conselheira AVVD
Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)
joannadarc.avvd@gmail.com

JUNHO DE 2022

Coordenação

‘’Sois A Descendência Do Altíssimo!
A Trombeta Do Sexto Anjo Logo Será Ouvida...’’
(AVVD-22 de julho de 1994)
Eu disse: embora esta geração se tenha lançado tão voluntariamente aos pés de Satanás, Eu, o Santo, não posso Me
esquecer da lembrança de vossa criação e de como a recordação desse momento fez Meu Pai derramar lágrimas de
alegria; eis porque não suportarei ver essa descendência de Meu Pai tomar a forma de Meu Inimigo; o Inimigo pode
exercer atração, mas é mortal, enquanto que aquilo que vos ofereço devolverá vossa divindade e vos conduzirá de
volta aos Braços do Pai; (AVVD-22 de julho de 1994)

Desde o início dos tempos, Deus chama seus servos para
partilhar com Ele todo o plano de salvação, o qual Adão e
Eva interromperam por dar ouvidos aos encantos de
Satanás. É fácil enxergar em todas as eras através das
Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, o quanto Deus
tem levantado profetas para conduzir seus ﬁlhos amados.
Por outro lado, de igual forma, é visto claramente o quanto
esse mesmo povo é ingrato, preferindo caminhar pelas
mesmas vias de Adão e Eva, ou seja, pela desobediência.
Deus não desiste de seu povo e manda seu próprio Filho na
esperança de que o mundo O reconheça, mas o mundo O
ignorou e O condenou à morte de Cruz. Num gesto de um
Amor maior, Deus não interrompe o processo de Salvação,
porém, agora no comando do Único e Verdadeiro Rei dos
reis, o Senhor Jesus, o “Seu reino não terá ﬁm” (Lc 1,33).
Jesus recebe do Pai a incumbência de salvar toda a
humanidade e, assim, inicia uma nova era da Salvação,
começando em Pentecostes com a presença de Sua Amada
Mãe (Corredentora), Seus apóstolos e discípulos, em que
enviou o Espírito Santo para inundar e conquistar o coração
de seu povo escolhido, concedendo os dons necessários para
formar Sua Igreja, a qual “as portas do inferno não
prevalecerão contra ela” (Mt 16,18),constituindo assim Seu
sucessor e os Sacramentos para que Sua presença na fração
do Pão e do Vinho se faça presente.
Caros leitores, onde quero chegar com esta meditação?...
Percebam que de tempos em tempos, Deus renova seus
escolhidos (profetas e reis) como no Antigo Testamento
para Suas Obras de Salvação, e Jesus, no Novo Testamento,
continua com a Sua pedagogia divina, porém de forma
extraordinariamente incompreensível ao ser humano,
sendo Ele o Filho Primogênito do Pai se oferece para ser
imolado e assim salvar toda a humanidade. Jesus é o
Sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque e o Seu
Sacerdócio é renovado na pessoa de Seus escolhidos,
através do sacramento da Ordem e do Sacrifício Perpétuo
(Santa Missa). O Espírito Santo que é enviado pelo Pai para
renovar todas as coisas é quem realiza, por meio do
Batismo, a nossa ﬁliação divina, tornando-nos parte da
família de Deus na vivência trinitária, e assim permitindo
que cheguemos a ser deuses por participação: “és
chamada como uma criança, pela graça, a
compartilhar de Nosso Plano Salvíﬁco, vós todos
sois chamados a ser deuses por participação e a
entrardes na vida trinitária e a governar
Conosco;”(AVVD-21 de junho de 1999). Foi pelo SIM da
Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo e nos
deu a Graça de fazermos parte da Sua Família.
Podemos dizer: Sim, e daí qual é a motivação disso
tudo???... A motivação disso tudo é para acordarmos

porque nossa geração poderá ser a última para a Segunda
Vinda de Jesus, a qual os Profetas, os Santos e todos os
escolhidos profetizaram como “Fins dos Tempos”, onde
ﬁnalmente tudo será restaurado conforme a vontade de
Deus desde o início do mundo, ou seja, viver uma
“Verdadeira Vida em Deus”.
Jesus, o Autor da Obra de AVVD, nos fala que essa Obra
foi guardada para este tempo, signiﬁcando que todos os que
foram escolhidos para divulgar Suas Mensagens e trabalhar
neste Hino de Amor são os Apóstolos dos últimos tempos e,
quem realmente deu sua vontade a Jesus, faz parte do
projeto da Salvação dos últimos tempos. Percebam? ...
Podemos dizer que somos ﬁlhos bem-aventurados e que
teremos nossa herança quando estivermos nos Céus, onde
estaremos em plena felicidade eternamente com o Deus
Trino, a Virgem Maria, São José, com os Santos e os Anjos.
Creio que também juntos de todos os nossos entes queridos.
Vou ser mais objetivo!!!... Não podemos deixar passar esta
oportunidade de nossa santiﬁcação ao fazermos parte do
plano de Salvação de Deus! Não importam as diﬁculdades
que tenhamos que passar, mas não podemos desistir e
“morrer na praia”. Precisamos rezar, arregaçar as
mangas e conﬁar na ação do Espírito Santo, na
missão que cada um de nós recebeu. Nossa missão:
divulgar aos quatro cantos da terra as Mensagens
de A Verdadeira Vida em Deus.

Leonardo Cesar Harger - Contato Nacional AVVD-Brasil
cesar.avvd@gmail.com

ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS - BRASIL
A Verdadeira Vida em Deus

Endereço: Rua Antônio Braga, nº 70, Bairro Santo Antônio,
CEP 89218- 042, Joinville, Santa Catarina. CAIXA POSTAL
6233. E-mail: contato@avvdbrasil.org.br | Contato Nacional:
(47) 99913-2633
Site oficial: www.tlig.org (inglês) | www.tlig.org/pt
(português)
Site Brasil: www.avvdbrasil.org.br

contato@avvdbrasil.org.br
A Verdadeira Vida em Deus

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 | www.facebook.com/onechristonedate

61-98226-5222
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Livraria

Pedidos através dos contatos especicados abaixo de
cada produto ou com Cida Garcia através do e-mail:
vendas@avvdbrasil.org.br
O CÉU EXISTE, MAS O INFERNO TAMBÉM
O relato de uma testemunha ocular do que está para acontecer.
Este é um livro com uma forte mensagem de esperança.
É um livro para despertar não só aqueles que se afastaram,
mas também aqueles que ainda estão buscando o seu caminho.
Autora: Vassula Rydén VALOR: R$ 25,00

LIVRO ÚNICO
Contendo todas as
Mensagens de
‘A Verdadeira Vida em Deus’
VALOR: R$ 100,00

Livros seriados
Aproveite para presentear e
divulgar a Obra.
Volumes: III, VII, X, XI
Valor: R$ 15,00

‘Quem é Vassula’
Conheça um pouco
mais sobre Vassula e
sua missão
Valor: R$ 15,00

Adora-Me e Ama-Me
Em Minha Santa Eucaristia
Oração e adoração a Jesus com
as Mensagens de AVVD.
Valor: R$ 15,00 + Frete

Lançamento - 2ª Edição

VENDAS:
E-MAIL: contato@avvdbrasil.org.br
FONE: (61) 9 8226-5222
VENDAS ONLINE
www.avvdbrasil.org.br

Orientações
para os
Grupos de
Oração AVVD
Valor: R$ 5,00

Poster ‘Sagrada
Face’ 35x40cm
Valor: R$ 2,00 cada
(mín. 5 unidades)

Ve n d a s : B E N E VA L - e - m a i l :
benevalrosa@hotmail.com, Fone: (47)
3423-3280 / (47) 99922-3032
Endereço: Rua Ministro Calógeras,
390, Apto 306, CEP: 89201-490,
Joinville - SC.
Conta para depósito: Banco do Brasil,
Agência 1498-2, CC 6699-0, em
nome de José Beneval Rosa.
FRETE: Incluso
VENDAS ONLINE:
www.avvdbrasil.org.br
‘O meu fruto é o teu
testemunho’
Testemunhos de pessoas
que tiveram suas vidas
transformadas pela Obra
AVVD
Valor: R$ 10,00 + Frete

‘Orações e Odes
Amorosas’
São orações
retiradas das
Mensagens AVVD
Valor: R$ 25,00
(Frete incluso)

Um Convite para Você
Conhecer e divulgar a AVVD.
Valor: R$ 5,00 + Frete
Preço Promocional:
- kit 5un.: R$ 35,00 (Frete Incluso)
- kit 12un.: R$ 70,00 (Frete Incluso)
Quantidades Maiores:
R$ 3,00 (a unidade) + Frete (PAC)

Panetos de orações e
divulgação AVVD
Valor: R$ 15,00
(o cento) + Frete

Capela familiar AVVD
com kit de Oração:
Valor: R$ 120,00 + Frete

Capela AVVD em papelão
Valor: R$ 30,00 - 10 unidades
(Frete incluso)

Capela para Grupos de Oração AVVD
(vem com kit de oração + Livro Único
Valor: R$ 270,00 + Frete

ASSINATURA ANUAL
DA REVISTA A
VERDADEIRA VIDA
EM DEUS
R$ 120,00 (FRETE INCLUSO)

EXPEDIENTE
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