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Mês de Julho - dedicado ao

Preciosissimo Sangue
de Nosso Senhor

Deixei Meu Sangue correr em Rios, para que
possais obter Vida Eterna
Ó filhos do Crucificado! como pudestes esquecer tudo o que fiz
por vós? a Sabedoria desceu para ser tomada pela força e pela
lei, fui desprezado e rejeitado pelos homens para carregar vossos
sofrimentos, fui pregado no Madeiro para vos libertar, permiti-lhes
trespassar-Me e libertei-vos; aceitei a morte mais dolorosa, para
que vossa alma possa viver e seja capaz de partilhar Meu Reino;
deixei Meu Sangue correr em Rios, para que possais obter Vida
Eterna; por vossa causa, deixei-Me ser tomado por um pecador;
(AVVD, março de 1989)

Notícias Internacionais

Missão no Japão:
De 10 a 12 de março, Vassula esteve em Fukuoka
Participou de um Retiro organizado pelos membros dos grupos de oração de AVVD em que
deu duas palestras. A maioria dos participantes estava ouvindo pela primeira vez a Vassula
falar sobre as mensagens de AVVD! Ela falou sobre a confissão. Ressaltou que quando
vamos à confissão, devemos fazê-lo direito... Confissão não é lugar nem tempo para contar
nossa história de vida ou nossos problemas para o padre. A confissão é um tempo e lugar
para colocarmos nossos pecados, o que nossa consciência diz que fizemos de errado, e
depois de termos reconhecido nossa culpa e pecado, pedirmos para ser perdoados.

Missão nas Filipinas:
De 14 a 17 de março, Vassula esteve em Manila

No dia 14 de março, Vassula foi entrevistada pela equipe do canal de televisão estatal
“Philippines PTV-4”. A entrevista durou 30 minutos e foi ao ar dois dias depois. A
entrevistadora perguntou a Vassula sobre que assunto ela estava planejando apresentar ao
povo das Filipinas. Ela respondeu: "Misericórdia de Deus, Unidade e Reconciliação. Isso é
algo que está faltando nos nossos dias; portanto, algo que devemos continuar a lembrar ao
mundo". As respostas de Vassula tocaram tanto a jovem jornalista que, no final da
entrevista, ela disse com grande emoção que não iria perder sua palestra na Igreja!

No dia 15 de março, Vassula fora convidada a falar na Igreja S. Vicente de Paula onde
estavam aproximadamente 1.000 pessoas de diferentes credos.
Uma vez que muitas denominações cristãs ecumênicas com seus líderes estavam
presentes, ela leu a mensagem sobre a Unidade que Jesus Cristo lhe deu em junho de
2015. Vassula também pediu a todos para rezarem diariamente a oração dada pelo Pai no
dia 13 de fevereiro de 2016.

No dia 16 de março,
Vassula falou para os
12 grupos de oração de
AVVD vindos de todas
as partes do País. Cerca
de 200 pessoas compareceram.

Deus abençoe a todos.
LEIA AS MENSAGENS DE JESUS TODOS OS DIAS.
Elas nos fazem crescer espiritualmente e nos dão
um grande conhecimento sobre as Escrituras
Sagradas.

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

Vassula explica o que é

oração sem cessar

A

oração sem cessar é quando permitimos que Deus
viva eternamente em nós e nós Nele. A oração sem
cessar é quando o nosso espírito está completamente absorvido em Deus e se torna sensível à presença de
Deus.
Nesses momentos não necessitamos de mais nenhuma
palavra para expressar-nos a Deus porque todo o nosso ser
se torna uma chama viva, inflamado de amor por Deus.
Nestes momentos desta oração silenciosa, nosso espírito se
esquece do mundo e é arrebatado por este silêncio, desfrutando cada momento em que foi capturado por Deus.
Nossa vida, então, deverá girar somente em torno de Deus e
do Divino Amor porque o amor une a alma com Deus, e
quanto mais poderoso o amor se torna mais profundamente
a alma penetra nas profundezas de Deus e na vida da Sabedoria.

R e p e n t i n amente, tudo
começará a
ficar claro
para a alma
porque a
Sabedoria
será a sua
companheira diária e, para seu grande espanto, ela começará a ver as coisas que os olhos não podem ver e começará a ouvir coisas que nenhum ouvido pode escutar.
A alma, então, estará tão entretida com o Criador e voltada para tão perfeita união de divino Amor com Deus que o
seu espírito se torna um com a Divindade. Ela possui Deus
tanto quanto Deus a possui. (Vassula – Egito, outubro de
2002).

Jesus diz:
...rezai sem cessar, deixai-Me sentir que tendes um constante desejo de Mim: uma oração constante, uma oração
que vem do vosso coração é O Desejo de Deus, Meus bem-amados; se quiserdes crescer em Meu Amor, saí de
vossa letargia e de vossas orações vazias; estar em constante oração é desejar-Me, vosso Senhor; tentai
compreender Minha Mensagem;
(AVVD, 2 de outubro de 1989)
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Unidade dos Cristãos

SEMANA DE ORAÇÃO PARA A UNIDADE DOS CRISTÃOS
Caríssimos (as), a paz!

A

No Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic)
coordena as iniciativas para a celebração da Semana em
diversos estados. A primeira semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos foi celebrada em 1908.

A proposta foi elaborada pelo movimento ecumênico da
Letônia e adaptado para o Brasil pelo Movimento
Ecumênico de Curitiba (MOVEC). A Semana de Oração
pela Unidade dos Cristãos (SOUC) é promovida
mundialmente pelo Conselho Pontifício para Unidade dos
Cristãos (CPUC) e pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI).

As celebrações são ecumênicas e convidam leigos e
presbíteros a celebrarem juntos, em um clima de fraterna
harmonia. Em Brasília, os grupos de oração de AVVD
participaram ativamente da Semana de Oração para a
Unidade, em sintonia com o carisma de AVVD e com os
reiterados pedidos de Jesus para que rezemos nesta
intenção.

conteceu no Brasil, de 08 a 15 de maio, a Semana
de Oração para Unidade dos Cristãos, com o lema
bíblico: 'Chamados a proclamar os altos feitos do
Senhor” (cf. 1Pedro 2,9), que sugeriu reflexões sobre a
realidade migratória do mundo.

Semana da Unidade dos Cristãos, em Brasília/DF

Jesus diz: - «Bemaventurados vós, vós que acreditais sem ter visto. Bemaventuradas as Minhas pequenas almas,
porque, por elas, tenho Eu um amor de predileção. Permanecei pequenas e simples: não tenteis nunca ser qualquer
coisa; permanecei pequenas, para que possais mergulhar nas profundidades do Meu Sagrado Coração. Sede como
criancinhas, com fé de criancinha, porque é isto justamente que agrada a Meu Pai. Nunca deixes de rezar. Dai-me
alegria, rezando com o coração; desejo que vós rezeis pela Unidade do Meu Corpo; desejo que rezeis pelo Papa e pelo
Patriarca; desejo que rezeis por todos os sacerdotes. Rezai pelas ovelhas que não estão sob a direção de Pedro, a fim de
que regressem a Pedro e se reconciliem; rezai, afim de que haja um só Rebanho e um só Pastor.
Rezai pela Paz, pela Unidade e por um maior amor entre vós. Rezai, a fim de que Me possais louvar, a volta de um só
Sacrário. Uni-vos, Meus bem-amados, e sede todos um só, como Meu Pai e Eu somos Um e o Mesmo. Abençoo-vos a
todos, do fundo do Meu Coração.» (AVVD 9 de fevereiro de 1989).
Rogério Resende e Alessandra Resende
Responsáveis pela Área de Ação: Restauração da Unidade Cristã
alessandraavvd@hotmail.com
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Tesouros da Igreja

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS E O ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

AS INDULGÊNCIAS II
Como lucrar as indulgências
no Ano Santo da Misericórdia

N

os próximos artigos vou percorrer a constituição apostólica

do papa Paulo VI, de 1961, o qual aprofunda a doutrina, a

prática e a teologia subjacente às indulgências. Aí está o

fundamento das orientações de Francisco. Mas pretendo que o
assunto de como lucrar as indulgências nesse Ano Santo venha antes
de expor as orientações dadas por Paulo VI, isto é, estou antecipando
esse artigo que só viria no final da série. A finalidade é que chegue

E as pessoas enfermas? “Penso também em quantos, por diversos

antes do final do Ano Santo.

motivos, estão impossibilitados de ir até a Porta Santa, sobretudo

Assim afirma o Papa Francisco: “A Igreja vive a comunhão dos

os doentes e as pessoas idosas e sós, as quais, muitas vezes, se

Santos. Na Eucaristia, esta comunhão, que é dom de Deus, realiza-

encontram em condições de não poder sair de casa. Para eles,

se como união espiritual que nos une, a nós crentes, com os Santos

será de grande ajuda viver a enfermidade e o sofrimento como

e Beatos cujo número é incalculável (Ap 7, 4). A sua santidade vem

experiência de proximidade ao Senhor que, no mistério da Sua

em ajuda da nossa fragilidade, e assim a Mãe-Igreja, com a sua

Paixão, Morte e Ressurreição, indica a via mestra para dar sentido

oração e a sua vida, é capaz de acudir à fraqueza de uns com a

à dor e à solidão. Viver com fé e esperança jubilosa esse momento

santidade de outros. Portanto, viver a indulgência no Ano Santo

de provação, recebendo a comunhão ou participando da Santa

significa aproximar-se da misericórdia do Pai, com a certeza de que

Missa e da oração comunitária, inclusive nos vários meios de

o seu perdão cobre toda a vida do crente. A indulgência é

comunicação, será para eles o modo de obter a indulgência

experimentar a santidade da Igreja, que participa em todos os

jubilar”.

benefícios da redenção de Cristo, para que o perdão se estenda até
às últimas consequências aonde chega o amor de Deus. Vivamos
intensamente o Jubileu, pedindo ao Pai o perdão dos pecados e a

E os encarcerados? “O meu pensamento se dirige também aos
encarcerados, que experimentam a limitação da sua liberdade. O
jubileu constituiu sempre a oportunidade de uma grande anistia,

indulgência misericordiosa em toda a sua extensão”.

destinada a envolver muitas pessoas que, mesmo merecedoras de
O que um católico deve fazer para receber indulgências? Segue o

punição, todavia tomaram consciência da injustiça perpetrada e

que o Papa Francisco diz: “Para viver e obter a indulgência, os fiéis

desejam sinceramente inserir-se de novo na sociedade,

são chamados a realizar uma breve peregrinação rumo à Porta da

oferecendo o seu contributo honesto. A todos eles chegue

Santa, aberta em cada catedral ou nas igrejas estabelecidas pelo

concretamente a misericórdia do Pai que quer estar próximo de

bispo diocesano, e nas quatro Basílicas Papais, em Roma, como

quem mais necessita do seu perdão. Nas capelas dos cárceres,

sinal do profundo desejo de verdadeira conversão. Estabeleço

poderão obter a indulgência, e todas as vezes que passarem pela

igualmente que se possa obter a indulgência nos santuários onde se

porta da sua cela, dirigindo o pensamento e a oração ao Pai, que

abre a Porta da Misericórdia e nas igrejas que, tradicionalmente,

esse gesto signifique para eles a passagem pela Porta Santa

são identificadas como jubilares. É importante que esse momento

porque a misericórdia de Deus, capaz de mudar os corações,

esteja unido, em primeiro lugar, ao sacramento da reconciliação e à

consegue também transformar as grades em experiência de

celebração da Santa Eucaristia, com uma reflexão sobre a

liberdade”.

misericórdia. Será necessário acompanhar essas celebrações com a
profissão de fé e com a oração por mim e pelas intenções que trago

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

no coração para o bem da Igreja e do mundo inteiro”.
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Obras de Amor na AVVD

VIVENDO O MILAGRE DIA A DIA
- Vassula, lembras-te de que alimentei o Meu povo com o Maná?
Mandei-o do Céu; veio das Minhas Reservas do Céu. Sabes que
fui Eu que dividi as águas para que o Meu povo pudesse passar,
para ir para o Sinai?
- Sim, Senhor.
- Eu sou Onipotente, pequena; sou Aquele que dá esta
Mensagem para alimentar muitos. Vassula, tenho Me
comunicado contigo, em todo este tempo! Vês?
- Meu Deus, depois de tudo isto, ainda tenho medo de que tudo
seja obra do meu subconsciente!
- Deixa que te diga logo que nunca terias feito todo este trabalho
sozinha! Acreditas nos milagres?
- Sim, acredito.
- Então, considera tudo isto como um milagre. Eu te amo.
(A Verdadeira Vida em Deus – 10 de maio de 1987)

A

manhã de sexta-feira, 3 de junho de 2016, começou de modo
diferente na Casa de Maria I, de Belo Horizonte. Eram quase nove
horas e a Luzineide, o Jônatas, a Maria e a Adriana já estavam a
postos para o preparo da sopa diária, mas a Nilza ainda não tinha chegado, o
que era incomum, já que sua rotina é abrir as portas por volta das 7 horas.
Chegou, enfim, ofegante, depois de uma caminhada a passos rápidos, e
pedindo desculpas pelo atraso, foi logo dando as ordens de serviço na
cozinha. As moças puseram-se logo a lavar e cortar os legumes, colocar o
macarrão e a carne para cozinhar. Jônatas ajudava carregando caixas e
organizando o ambiente, mas todos estranhavam as determinações
recebidas da Nilza naquela manhã. É que, geralmente, preparavam duas
grandes panelas de sopa, cada uma com capacidade para servir uns duzentos
pratos, mas a recomendação era que preparassem apenas uma panela
menor, o suficiente para fornecer pouco mais de cem pratos. Mesmo sem
entender, preferiram não retrucar e simplesmente obedeceram.
No final da manhã, já perto das onze horas, prestes a receber a imensa fila de
necessitados, Nilza se dá conta do que fizera e leva as mãos à cabeça: “Meu
Deus do Céu, hoje é sexta-feira! É o dia do pão!”. Com efeito, às sextas-feiras,
as Casas de Maria de BH recebem uma grande doação de pães e isso atrai
ainda mais pessoas, já que, além de comerem e levarem a sopa para suas
casas, ganham também uma porção redobrada de pães. Ao vislumbrar a
longa fila que aguardava ansiosa pelo alimento, lembrou-se da reduzida
porção de sopa que mandara preparar e penitenciou-se pela falha cometida,
sem entender ao certo as razões que a levaram a tomar tal decisão tão desca-

bida para a ocasião. Deixemos, porém, que ela mesma nos conte.
“Olhei para as meninas e vi que todas estavam meio assustadas, sem saber
o que fazer. Minha primeira reação foi dizer às pessoas que, naquele dia,
elas não iam poder repetir nem levar a sopa para as suas casas porque
tínhamos preparado uma quantidade menor de comida. Mas depois, ao ver
que as pessoas iam chegando e que a sopa não acabava, pedi ajuda a
Nosso Senhor Jesus Cristo, à Santíssima Virgem Maria, aos meus santos
protetores, Santo Padre Pio e São João Paulo II, e disse às meninas: 'Seja o
que Deus quiser!'... e, a partir daí, agimos como em todas as sextas-feiras
ao servir àquele povo. Todos comeram, repetiram, levaram sopa e pães
para suas casas, e os três últimos a chegarem - Edgar, Wesley e Ronaldo -,
comeram ainda mais.
Percebemos, ao final, que Jesus quis manifestar-Se ali, naquela situação,
de um modo milagroso, repetindo, diante dos nossos olhos, a multiplicação
dos pães e peixes do Evangelho. Entendi, depois, o que ele quis dizer com
tudo aquilo, permitindo que eu chegasse tarde e ainda desse uma ordem
errada. Ele quis nos dizer que, embora estejamos a Seu serviço, é Ele quem
tudo faz, quem tudo realiza, e que poderia fazer tudo isso sem a nossa
ajuda. Só que Ele conta conosco. Não podemos nunca nos esquecer disso.
Glória a Deus!”.
Milagres são visíveis diariamente nas AVVD-Casas de Maria. Chegam pelas
mãos de pessoas como você, que nos lê agora, a quem o Senhor dotou de
muitas Graças e Dons,
dentre eles a Caridade.
Ajude-nos a manter as
Casas de Maria em Belo
Horizonte, Brasília, Goiânia e Salvador. Suas orações são muito bemvindas, mas suas doações
em dinheiro e/ou alimentos
são a concretização de seu
“Sim” a Deus. Aproveite
A partir da esquerda: Adriana, Maria, Nilza,
para visitar as Casas de
Jônatas e Luzineide, testemunhas do Amor
Maria, pois seu carinho
e do Poder de Deus no nosso dia-a-dia.
também é um Dom de
Deus para nós.

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral
Coordenadora Nacional das Casas de Maria - AVVD-BM
mariaberenice.rosavieira@gmail.com

Saiba como ajudar as AVVD-Casas de Maria:
AVVD – Casas de Maria de Belo
Horizonte

AVVD- Casa de Maria de
Goiânia

AVVD – Casa de Maria de
Brasília

AVVD – Casa de Maria de
Salvador

Banco Itaú - 341 - Agência 1403 Conta 63537-6
Titular da conta: Associação
Benecente Cristã Casa de Maria Beth Myriam
CNPJ: 08.691.885/0001-24
Fone: 3264-6003
Responsável: Maria Berenice Rosa
Vieira Sobral
mariaberenice.rosavieira@gmail.com
(31) 9187-5004

Banco Itaú - 341 - Agência
7417- Conta: 06516-1
Titular da conta: Associação
Beth Myriam de Goiânia
CNPJ: 09.439.814/0001-00;
Responsável: Maria da Glória
Cavalcante
mgloriacavalcante@gmail.com
(62) 4141-3018

Banco Itaú -341 - Agência
0198 - Conta: 53064-4
Titular: Casa Beth Myriam de
Brasília
CNPJ: 06.209.320/0001-32
Responsável: Maristela Louvem
e seu esposo Renato Louvem
maristela.louvem@gmail.com
bsb.bethmyriam@gmail.com
(61)81825044 e
(61)33477990

Conta Fundão Nacional Associação AVVD Brasil
Banco do Brasil – 001 – Agência
1004-9 - Conta: 314159-4
Titular: Associação A Verdadeira
Vida em Deus – Brasil
CNPJ: 20.087.868/0001-88
Responsável: Sônia Maria Mota
Martins
smaria_martins@hotmail.com
(71) 3391-3397
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PAPA FRANCISCO E AVVD - CONCLUSÃO

N

os dois primeiros artigos desta série confrontamos textos
de AVVD com tópicos do discurso do Papa Francisco aos
membros da Cúria Romana em 2014, no qual o Pontífice
elencava 15 “doenças” que ele observava em membros daquele
dicastério (e, por extensão, em outros organismos eclesiásticos
similares). Observamos que a razão de muitas críticas contra a
obra escrita por Vassula caía por terra, uma vez que o próprio
Papa vinha confirmar o que Jesus revelara à mensageira.
Abordamos, até aqui, as seguintes “doenças”: a de nos sentirmos
eleitos e indispensáveis, derivada da patologia do poder; a do
“martalismo”, ou seja, do excesso de atividades, em detrimento
da oração e da contemplação, e a do empedernimento (que leva
ao endurecimento espiritual).
O Papa aponta, a seguir, a doença “da planificação excessiva e do
funcionalismo” que transforma o suposto apóstolo numa espécie
de “contabilista ou um comercialista”. Afirma Francisco:
“Preparar tudo bem é necessário, mas sem jamais cair na
tentação de querer encerrar e pilotar a liberdade do Espírito
Santo, que é sempre maior, mais generosa do que toda a
planificação humana”.
Vejamos, a propósito, o que o Senhor nos diz em AVVD: “Vós
industrializastes a Minha Casa, que deveria ter sido Casa de
Oração!” (AVVD, 07de fevereiro de 1991); “Não suprimais Meu
Espírito, pelo contrário, acolhei-Me! [...] Ai de vós, guias cegos,
empolados de vaidade! (AVVD, 15 de setembro de 1988)." “[...]
não compreendestes ainda as Coisas do Céu. [...] Vós clamais
pela fé, contais com as vossas forças, com a vossa autoridade e
com o vosso raciocínio.” (AVVD, 07 de fevereiro de 1991).
“Depois, Eu Mesmo ouvi (da Igreja): 'Já não sou uma criança e
agora posso caminhar por mim mesma'; e, a partir de então, os
seus próprios passos a afastaram do abraço do Meu Espírito
Santo; e habituou os seus passos a caminharem por conta
própria...” (AVVD, 27 de novembro de 1996)
“Ouve-Me: hoje, a maior parte de vós julga com regras humanas,
e esta é a razão pela qual o vosso espírito se sente incapaz de
sondar as Riquezas do Meu Reino Celeste.” (AVVD, 16 de abril
de 1993) “Não quero administradores na Minha Casa!” (AVVD,
14 de outubro de 1991)
“A Minha Propriedade foi doada sem autorização e encheu-se de
administradores, em lugar de permitir que o Meu Espírito nela
mantivesse a Sua sede. Agora a Minha sede é governada pela
carne.” (AVVD, 25 de novembro de 1994)
O Papa fala também na “perda de comunhão” entre os membros
do clero “porque os seus membros não cooperam e não vivem o
espírito de comunhão e de equipe” [...] “causando, assim, malestar e escândalo.” Outra doença citada é a da rivalidade e da
vanglória. Quando “as aparências, as cores das vestes e as
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insígnias de honra se tornam o objetivo primordial da vida...”.
Em AVVD lemos: “Desejo consolidar Minha Igreja, desejo
reunir todos os Meus padres [...] Eles devem compreender que
a unidade reforça o amor, a unidade favorece o amor. Por
quanto tempo reinará entre eles a discórdia? O amor é a
Unidade. O Meu Amor une-os a Mim. Minha Igreja está débil
devido às suas discórdias.” (AVVD, 02 de maio de 1987)
“Quero que cessem de atirar, uns contra os outros, setas
envenenadas.” (AVVD, 13 de janeiro de 1988) “Em Minha
Casa, dominam a confusão, as discussões, o interesse pessoal
e a impiedade.” (AVVD, 13 de janeiro de 1987) “Eles prestam
mais atenção às formalidades que a Meus ensinamentos de
Amor”.
Embora tenhamos muitos outros aspectos das observações do
Papa a ilustrar com textos de AVVD - como as “doenças” da
maledicência, fofocas, traições; ou as do carreirismo
eclesiástico -, para não nos alongarmos vamos encerrar esta
série com apenas mais uma citação. Ele mencionou a “doença
da esquizofrenia existencial. É a doença dos que vivem uma
vida dupla, fruto da hipocrisia típica do medíocre e do vazio
espiritual progressivo que formaturas ou títulos acadêmicos
não podem preencher.” O Pontífice classifica essa doença como
gravíssima, pois leva muitos “a colocar à parte tudo o que
ensinam severamente aos outros” para “viver uma vida oculta e
muitas vezes dissoluta.” E fala ainda da “cara fúnebre, com
feições de melancolia e severidade para tratar com os outros”.
“Oh! Que dor... que agonia vê-los apresentarem-se como
homens consagrados à Minha Lei; mas Eu, que leio seu
coração, conheço muito bem seu conteúdo! [...] Mas
permitiram que essas forças do mal jantassem com eles e
sentaram-se à mesa, lado a lado, com eles.” (AVVD, 22 de
outubro de 1996). “Quando os vedes, nenhum de vós os
poderá imaginar irreligiosos; mas ireis reconhecê-los sempre
pelo seu fruto, que é a desobediência” (AVVD, 22 de outubro
de 1996). “Eu, o Senhor, conheço-os muito bem; embora se
esforcem por parecer como Abel, não podem enganar-Me:
usar uma máscara não os ajudará a esconder a sua identidade.
[...] “Para que tantas cerimônias, quando, na verdade, não
têm nada a oferecer-Me? (AVVD, 01 de junho de 1987). As
suas mãos, agora, estão vazias. Eles não têm nada a oferecer
aos Meus cordeiros... Gostam de se apresentar em público,
gostam de ser saudados com respeito, são como o sal que
perdeu o seu sabor [...] eles são os fariseus de hoje” (AVVD, 29
de setembro de 1987).

José Hipólito de Moura Faria
hipolito.faria@gmail.com
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Evangelização

DEUS É AMOR
“Nada temas, porque eu te chamei pelo nome; és meu. És precioso a meus
olhos, eu te aprecio e te amo”. (Is. 43 1-4)
Anunciar Jesus e proclamar a
“Boa Notícia”, propor a cada um
experimentar o amor incondicional
de Deus é o primeiro passo a ser dado
pelas Testemunhas de AVVD.
Deus ama você como um Pai Amoroso de forma
especial e insubstituível e quer o melhor para você. O que impede você de
experimentar este amor? Ele não pede agora que só O ame, mas que você
se deixe amar por Ele. Deus o(a) ama hoje pelo que você é. Jesus nos
afirma com insistência e repetida vezes nas Mensagens AVVD, o Seu
amor: “Mostra-lhes Meu Coração, diz-lhes sobre Meu Amor, tira cada
espinho e substitui-o por uma alma pequenina”. (AVVD, 23 de
dezembro de 1989).
Sinta hoje o convite de Jesus para você: Ó (coloque seu nome) como te
amo, vem a Mim, Eu sou teu Pai Eterno, sente o Amor que tenho por
Meus filhos! ; sou manso, sou o Bom Pastor; Eu sou um abismo de
Perdão e jamais vos abandonarei. (AVVD, 23 de janeiro de 1987). Digovos: as montanhas podem ser sacudidas e os vales transformados, mas

Meu Amor jamais vos faltará; Meu Amor por vós é inabalável e Minha
Fidelidade inalterável, (Is. 54,10) compreendeis? (AVVD, 6 de
dezembro de 1989). Vinde conhecer-Me; vinde todos vós que Me
evitais, que tendes medo de Mim e que não Me conheceis; vinde mais
perto de Mim e compreendereis que Eu sou um Deus cheio de amor,
cheio de Compaixão e cheio de Misericórdia; ... Meu Amor por vós
está além do conhecimento e, até que estejais no Céu, não sereis
capazes de compreender sua plenitude... Meu Regresso está muito
próximo; Eu sou vosso Pai Eterno, Aquele que vos ama com Amor
Eterno. (AVVD 6 de maio de 1992) Eu sou Amor e amo-vos, apesar de
vossa fraqueza; digo que vos amo, mesmo que Me desprezeis; Eu sou
um Deus cheio de compaixão sempre pronto a receber-vos e a deixarvos viver em Meu Coração”... (AVVD 1° de fevereiro de 1987).
Abra, então, minha irmã, meu irmão, seu coração ao amor de Deus Pai,
o “Abbá”.

Joanna d’Arc Lima Torres - Testemunha AVVD
(joanna.darc@terra.com.br)

EVANGELIZAÇÃO EM FORTALEZA
O trabalho de Evangelização da Associação AVVD-Brasil conta com as Testemunhas AVVD que evangelizam em encontros ou
retiros organizados pelos grupos de oração ou pela comunidade local, de qualquer região do Brasil
José Beneval Rosa, Testemunha AVVD, tem dado palestras no norte e
nordeste do Brasil, estimulando a formação de grupos de oração,
distribuindo livros e dando entrevistas para redes de televisão. Em
Macapá, região norte do Brasil, em cinco dias fez nove palestras - duas
em igrejas, uma em um hospital e o restante em casas de famílias onde
as pessoas se reuniam.
Em maio de 2016, em Fortaleza, no Ceará, fez palestra em uma igreja e
deu entrevista de uma hora a uma rádio; em Aracati, na comunidade de
Cajueiro, fez palestra em uma igreja e deu entrevista de 30 minutos à TV
Sinal. As pessoas que assistiram a essas palestras ficaram
impressionadas com a Misericórdia de Deus, por Ele ter enviado um
homem “tão importante e ao mesmo tempo tão simples” para lhes falar
de coisas que tocaram seus corações.

Jane Estela Carlos - Responsável pela Evangelização AVVD no Brasil
jane.carlos18@gmail.com

Se você quer organizar um Encontro de Evangelização ou uma Palestra com uma Testemunha AVVD em sua cidade, entre em contato
com Jane pelo email jane.carlos@gmail.com ou Margarida pelo email clinicashalom@hotmail.com. Se for numa igreja, é necessária a
autorização do padre ou pároco local.
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Frutos AVVD

TESTEMUNHO

GRUPOS DE ORAÇÕES

Eu sentia Deus falando comigo e me mostrando todos os meus
pecados e vícios.

os últimos encontros de
AVVD, Vassula, tem pedido
para ser cantada a oração
do Pai-Nosso em Aramaico, que era
o Idioma falado por Jesus. Ele
ensinou aos seus apóstolos a
elevarem aos céus esta mesma
oração. (Mt 6,9-13)

Nasci numa família católica. Cresci
rezando o Terço em família e indo à Missa
todos os domingos.
Na mocidade passei curiosamente pela
Igreja Batista e pelo Espiritismo. Uma
amiga e o Padre Simeão presentearamme com um livro de “A VERDADEIRA
VIDA EM DEUS” para que eu o lesse já
que não o fizera antes por pensar que
fosse de conteúdo espírita.
E assim comecei a lê-lo. E fui tocada pela
MÃO DE DEUS e a partir daí tudo mudou. Minha máscara caiu.
Eu sentia Deus falando comigo e me mostrando todos os meus
pecados e vícios. A parte que Ele falou mais claramente comigo foi
quando Lhe perguntei por que eu não ouvia Sua voz, já que tantas
pessoas me falavam que O ouviam, e eu, que trabalhava
incansavelmente na Sua Seara, nunca havia ouvido ou sentido
Sua Presença.
Então, lendo o livro, imediatamente achei a resposta àquela
pergunta: Deus pedia que eu falasse mais baixo para que eu O
pudesse escutar. Então entendi que o “falar mais baixo”
significava ser mais humilde e mais paciente com as pessoas, não
ser tão orgulhosa, etc. Foi tudo tão forte e real que nada mais ficou
igual.
Chorei muito, vi minha alma manchada refletida num espelho
sem manchas e até hoje Deus não parou de mostrar onde tenho
que melhorar, onde tenho que me transformar, que preciso disso e
que preciso daquilo... mas Deus me corrige sempre com muito
carinho e com muita paciência.
Sou outra pessoa hoje. Amo “A Verdadeira Vida em Deus” e a levei
para a minha família onde somos seis irmãs. Todas conhecem a
mensagem AVVD, inclusive minha mãe.
Em 2013 minha mãe, três de minhas irmãs e eu fomos a Israel na
“Peregrinação de A Verdadeira Vida em Deus na Terra Santa” e
todas amamos a peregrinação, admirando a força e a coragem de
Vassula.

N

Awan d'wash-maya
Pai nosso que está no céu
nith-qa-dash shmakh
Santificado seja o Teu nome
teh-teh mal-ku-thakh
venha teu reino
neh-weh tzew-ya-nakh
seja feita Tua vontade
ay-ka-na d'wa-shma-ya ap
b'ar-aa
assim no céu também na
terra
haw-lan lakh-ma d'sun-qanan yaw-ma-a
dá-nos o pão que
necessitamos neste dia
w'ash-wuq lan khau-bayn
e perdoa-nos nossas dívidas

ay-ka-na d'ap akh-nan
assim como nós
shwa-qan l'kha-ya-wayn
perdoamos aos nossos
devedores
w'la ta-lan l'nes-yu-na
e não nos conduza ao
julgamento
e-la pa-tzan min bi-sha
mas livra-nos do mal
me-tol d'di-lakh hi mal-kutha
porque Teu é o reino
w'khay-la w'tesh-bukh-ta
e o poder e a glória
l'al-am al-min Am-een
para sempre eternamente
Amém

Cante o Pai Nosso em Aramaico no seguinte site:
http://www.youtube.com/watch?v=RUGrXljE6OQ

Aviso Importante:
Lembramos que estamos cadastrando todos os Grupos
de Oração existentes no Brasil. Se você reside na
Região Norte e tem conhecimento de algum Grupo ou
deseja iniciar um, por favor, nos informe!

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
clinicashalom@hotmail.com

Aqui em Ituiutaba, com a ajuda do Padre Simeão, formamos um
grupo de oração de AVVD.
Mariza P. Cortes-Ituiutaba-MG/Brasil
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Espaço Jovem AVVD

Apelos dos Céus

Jesus

:

O ETERNO ENAMORADO
DAS NOSSAS ALMAS

Ao ler as mensagens de A Verdadeira Vida em Deus pela
primeira vez, fui tocado pela grande docilidade de Jesus para
com os Seus filhos. A linguagem de Nosso Senhor quebra
com toda visão errônea de que Ele é um Deus severo e
inclemente. Ao avançar na leitura, senti uma imensa
semelhança com a linguagem bíblica do Cântico dos
Cânticos.
Cântico dos Cânticos são poemas doces e amorosos. Antes
imaginava ser um simples livro de declarações eternas entre
dois jovens enamorados, mas depois de ter lido A Verdadeira
Vida em Deus percebi o quanto este livro é mais profundo do
que aparenta. O Jovem enamorado do Cântico dos Cânticos é
o Nosso Senhor Jesus Cristo, e a vítima desse Amor eterno
são as nossas almas. Jesus se mostra como um Deus
ciumento e enfermo de amor por todos nós.
É interessante observar que outro personagem importante
das Mensagens está ligado ao livro bíblico: a que tem a beleza
e o esplendor de uma jovem única, A Mãe de Deus: “Quem é
essa que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante
como o sol, temível como um exército em ordem de
batalha?” (Ct 6,10).
O livro Cântico dos Cânticos e as mensagens de A Verdadeira
Vida em Deus, se lidos com o coração e de forma pura, irão
nos preparar para um verdadeiro matrimônio espiritual com
Jesus. Nós teremos a graça de conhecer o nosso primeiro
amor, um Amor doloroso, porém belo, doce e infinito.
“Procurei o Meu Redentor e O encontrei. Estava sempre
junto de mim. Mas na minha escuridão, eu não conseguia
vê-Lo”. (AVVD, 8 de julho de 1989)

Vinde a Nós e obtende os Dons do
Espírito, que podem transfigurar
vossas almas em Nosso Céu

M

eus filhos, Minhas filhas, vinde a Nós em vosso
silêncio, para obterdes os dons que vos podemos
oferecer; três vezes Santo é Nosso Nome; não
sigais uma filosofia baseada na mente humana, pois a
víbora fará em vós seu ninho; em vez disso, vinde a Nós e
obtende os Dons do Espírito, que podem transfigurar vossas
almas em Nosso Céu;
pedi-Nos de todo o vosso coração e obtereis; reconheceiNos em Nossa Santidade Trinitária e sereis chamados de
"Nosso filho, Nosso próprio filho", pois faremos de vossas
almas um retrato vivo de Nossa Santidade, uma imagem
visível do Invisível, uma atração por todas as coisas
sagradas que vos foram declaradas para vossa salvação,
desde o início dos Tempos;
escutai e compreendei: quereis ser parentes do Espírito
Santo de Conselho e terdes certeza de ganhar o Céu?
reconhecei-Nos em Nossa Santidade Trinitária e sereis
elevados pelos Nossos Anjos para descobrirdes Aquele-queé; pedi conselho e sereis aconselhados a fazer o bem, todos
os dias de vossas vidas;
o Reino está preparado para vós que fazeis o bem; aprendei
a retribuir ao mal com o amor; conheceis os Mandamentos e
também sabeis que dos dois maiores mandamentos
dependem toda a Lei e os profetas; não tendes de ser ricos
para entrar em Meu Reino, nem instruídos; Meu Reino é
dado aos pobres em espírito e àqueles que bradam: Deus,
tende misericórdia de mim, pecador; Meu Reino é dado aos
pequeninos e aos humildes que sabem clamar Aba!
(AVVD, 19 junho 1995)

Eduardo Salustiano - Equipe Jovens AVVD
cadusalu@yahoo.com.br

Cida Garcia - Responsável pelos eventos AVVD
ma.cidagarcia@gmail.com

Mensagens Orações Notícias Testemunhos
Músicas Inspiração
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Coordenação
Notícias do X Encontro Anual AVVD-Brasil em conjunto com a Assembleia e a
Reunião da Comissão Organizadora no Rio de Janeiro (26 a 29/5/2016)
“Sou Eu Mesmo que organizo as associações de “A Verdadeira Vida em Deus”. Eu ofereço orações ao Pai pela vossa participação nas
mensagens que dou”. (AVVD, 31 de julho de 1995)

M

uitas coisas boas aconteceram para nos alegrar neste X Encontro
Nacional-AVVD. (Vejam as fotos). Louvamos as maravilhas que Deus
fez para nós! Agradecemos de coração o especial e fraterno acolhimento
do casal Alexandre e América, organizador do Encontro, e que tem se dedicado
também à edição do livro “O Céu Existe, mas o Inferno Também”.
Com a participação de trinta e cinco pessoas, experimentamos o amor e a unidade
desejada por Jesus. Aprofundamos a reflexão sobre a nossa missão na AVVD e
concluímos com o compromisso de dar prioridade à promoção e difusão das
Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus nos livros, sobretudo, evangelizando e
os oferecendo àqueles que esperam pela Palavra de Deus, pelo Hino de Amor que
Deus nos canta hoje (AVVD) em Seu Amor Misericordioso, por meio da promoção
de Encontros de Evangelização, pequenos e grandes, em todos os estados do
Brasil, e aumento dos Grupos de Oração.

Organizadora e compromisso dos eleitos para o período 2016/17, testemunhos
dos associados e os bons frutos e das necessidades das Casas de Maria - BM.
Na Assembleia aprovamos, com a participação de todos, a reformulação do
Estatuto, realizamos a eleição da nova Comissão Organizadora e Conselho
Fiscal do triênio 2016/2019, do novo Contato Nacional e a reeleição da
Coordenadora Nacional BM. Em novembro, no Retiro Latino-Americano,
Leonardo César Harger assumirá a missão de Contato Nacional para o triênio
2016/2019.
Apresentamos o trabalho preparatório da Equipe Organizadora do IX Retiro
Latino-Americano AVVD-TLIG em Aparecida, SP, e anúncio da abertura das
inscrições.

Joana d’Arc Lima Torres - Contato Nacional de AVVD Brasil
avvd.br@gmail.com

Foram relatados os trabalhos realizados, prestação de contas da Comissão

Louvor a Deus pelas graças derramadas com a Missa de Frei Alecio.

Padre Simão nosso Assistente
Espiritual na Celebração da
Missa e do Envio para a Missão
AVVD.

Reunião de trabalho da Equipe da
Revista da Associação AVVD-Brasil.

Missão cumprida - Joanna d’Arc
encerra em novembro o serviço
de seis anos como Contato
Nacional AVVD.

Durante os trabalhos iniciais - Uma pausa para
a memória da Associação AVVD-Brasil.

EXPEDIENTE

Nova Comissão Organizadora da AVVD - Triênio 2016/2019: Jane, Cida,
Paulina, Margarida, Alexandre, P. Simeão, César, Joanna d’Arc, Beneval,
Tereza, Berenice e Herberth. (Falta Alessandra).

César, confiante na proteção da Mãe
Santíssima, tomará posse como novo
Contato Nacional no IX Retiro LatinoAmericano AVVD, em Aparecida.

ASSOCIAÇÃO A VERDADEIRA VIDA EM DEUS - BRASIL

| REVISTA DA ASSOCIAÇÃO AVVD BRASIL

Diretor: Leonardo Cesar Harger; Jornalista Responsável: Ligia Filgueiras; 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: Herberth Acioli, Juliana Rodrigues; Conselheiros: Cláudia Torres, Joanna d’Arc
Lima Torres, Paulina Gomes de Oliveira.

Endereço: SGAS 910, Conjunto B, Bloco D, Salas 205 e 207, Mix Park
Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70390-100. E-mail:
contato@avvdbrasil.org.br | Contato Nacional: (61) 8226-5222

Edições trimestrais. Assinatura: R$ 50,00 por ano. ASSOCIADOS, ASSINANTES E DOAÇÕES
AVVD-BMs: Conta Associação AVVD-Brasil - Fundão: Banco do Brasil, Agência 1004-9,
CC/314159-4. CNPJ 20.087.868/0001-88. Tiragem: 1.500 exemplares. Endereço: Rua Coelho
Neto, 159 - Bairro Saguaçú, Caixa Postal 6233 - CEP 89221-972 JOINVILLE-SC. Telefones: (47)
3435-3660 / (47) 9913-2633. Cadastro de assinantes: associados@avvdbrasil.org.br

Site oficial:
www.tlig.org (inglês) | www.tlig.org/pg.html (português)
Site Brasil: www.avvdbrasil.org.br
Visite a nossa radio: www.tligradio.org/pt
Novo e-mail da Rádio TLIG nacional: portuguese@tligradio.org
Veja vídeos de Vassula: www.tligvideo.org
Site em Defesa de Vassula: www.defending-vassula.org

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

Você já assinou o abaixo assinado pela Unidade da Data da Páscoa?
www.onedate.org
http://www.facebook.com/onechristonedate
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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
Temos ainda em estoque
alguns dos volumes seriados:
o III e do VII ao XI. Aproveite
para adquiri-los e divulgar a
obra.

LIVRO ÚNICO
“A Verdadeira Vida
em Deus”
Contendo todas as
Mensagens de Jesus
R$ 100,00
(Frete: incluso)

R$ 15,00

Vendas:

Beneval - benevalrosa@hotmail.com Fone (47) 3423-3280 / (47) 9610-3232
Endereço: Rua Ministro Calógeras 390, Ap. 306. CEP 89201-490, Joinville-SC
Conta para depósito: Banco do Brasil, Agência 1498-2, CC 6699-0, em nome
de José Beneval Rosa.
PANFLETOS especiais para quem deseja divulgar a Obra AVVD.
Panfleto com trechos
das Mensagens sobre
o aborto e a oração
ensinada por Jesus em
13.02.2016

Panfleto com a Oração
de Cura e Libertação
ensinada por Jesus e
as 3 Orações.

Vendas: Cida - vendas@avvdbrasil.org.br

OUTROS MATERIAIS:
VALORES DOS LIVROS
JÁ COM FRETE INCLUÍDO.

R$ 10,00 + Frete (100 un.)

Livraria Virtual: www.avvdbrasil.org.br
Pagamento com Cartão de Crédito parcelado
Valor (Livro Único): 115,00 (valor diferenciado
devido a taxas de administração do Pag Seguro).
Frete: Incluso

‘O Meu Fruto é o teu testemunho’
São belos testemunhos de vários
leitores do Brasil, que tiveram suas vidas transformadas após lerem as mensagens de Jesus.
R$ 20,00 (Frete: incluso)
Vendas: vendas@avvdbrasil.org.br

DVD ENTREVISTA COM VASSULA LEGENDADO
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

R$ 5,00 cada DVD + Frete

Vendas: Cida - vendas@avvdbrasil.org.br

Pôster Sagrada Face 35x40cm - R$ 2,00 cada (mín. 5 un.)
Esclarecimentos da Sagrada Congregação - R$ 5,00 cada
Manual ‘É Hora de Evangelizar’ - R$ 15,00
Livro ‘Orações e Odes Amorosas’ - R$ 25,00

Novena ao Espírito Santo - R$ 10,00
Via-Sacra - R$ 10,00
Livreto com Orientações para os Grupos de Oração AVVD
(Edição Internacional) - R$ 5,00

Convite

A Verdadeira Vida em Deus tem a alegria de
convida-lo a participar do IX Retiro LatinoAmericano, em Aparecida, São Paulo, Brasil, de
23 a 27 de novembro de 2016.
Local: Hotel Rainha do Brasil, a 700m do
Santuário Nacional de Aparecida, em lugar
agradável e que oferece um serviço acolhedor e
cordial.
O programa inclui também uma tarde de visita a
Comunidade Canção Nova que ca próximo ao
local de retiro.
Aeroporto de acolhida: Aeroporto Internacional de
Guarulhos/Cumbica (GRU - São Paulo), a 153 km
da cidade de Aparecida do Norte.
DATA DA CHEGADA: Quarta-feira - 23 de
novembro de 2016.

DATA DA PARTIDA: Domingo - 27 de novembro
de 2016.
Valor por pessoa:
Apartamento Duplo/triplo = R$ 1 200,00 ou 350
dólares
Apartamento Single = R$ 1 500,00 ou 440
dólares
Estão incluídos nestes valores: Hotel para quatro
noites, café da manhã, almoço e jantar, despesas
de administração, passeio e Translado entre
Aeroporto de Guarulhos/SP para Hotel em
Aparecida do Norte/Hotel/Aeroporto Guarulhos.
NÃO estão incluídas despesas, tais como:
passagens aéreas, translado fora da data prevista,
diárias extras, telefonemas, Internet, bar, bebidas
e demais despesas pessoais.

INSCRIÇÕES:
As inscrições somente serão feitas via internet, na página:
http://www.avvdbrasil.org.br/images/retiro9/retiro9.html
INSCRIÇÕES ABERTAS:

http://goo.gl/forms/1MUWjEq0ZhOtPlRj2
INFORMAÇÕES:
retiro2016.tlig.avvd@gmail.com

Brasil/Argentina, junho de 2016.
Equipe Organizadora do IX Retiro Latino-Americano de A
Verdadeira Vida em Deus.

