LATIDO RfflERICROO

De 23 a 27 de novembr
em Aparecida/SP
1nscrições abertas!
[Veja detalhes na página 11]

Vinde, desejo que vos torneis puros, sa os, humildes e
misericordiosos; permi i-Me aumentar esse amor que tendes por
osso Senhor, derramar
Mim num amor sem limites; permitiem vossos corações Meu superabundante Amor e preencher-vos,
impregnando-vos com Amor Divino e Sublime, de modo que Ele
possa derramar-se e encher este mundo, honrando Minha Igreja;
permiti-vos tirar desse Amor Infinito e encher vossos corações;
(AVVD, 29 julho 1988)

notícias Internacionais
Vassula tem viqjado a mais de 30 anos, levando a mensagem de Deus a todos.
Jó somam 1060 reuniões em cerca de 85 países. E a missão continua...

Jakarta, Indonésia lla 19 março 2016

Retiro - Loutraki-Grecia 5 a 10 de maio 2016

Havia cerca de 500 pessoas no
salão, todos receberam a mensagem
do Senhor com um caloroso
aplauso! Vassul a I em brou as
pessoas que Deus tem um ardente
desejo de nos salvar do liberalismo,
do materialismo, da corrupção e a
total falta de respeito pela vida.

Singapura 19 a 23 março de 2016
Em Singapura Vassula falou ao
grupo de Oração sobre o início de
sua chamada, seus encontros.
Falou sobre os retiros, de modo a
encoraja-los a voltar a ter um em
Singapura, e a ter uma Beth
Myriam, que é um trabalho
voluntário de amor ... Antes de
terminar este encontro, ela avisou
ao grupo assim que as perseguições
sempre vão existir; no entanto, eles devem permanecer fortes, confiando
em Jesus.

Estavam presentes, 250 peregrinos de várias denominaçóes cristãs, de
34 países, incluindo 12 sacerdotes. Do Brasi I participaram 1O irmãos.
Vassula disse, em sua palestra intitulada "A Nobreza da Cruz", ''Dar a
sua liberdade a Deus é oferecer-se a si mesmo a Deus como Seu
escravo e ser marcado com o Seu sinal, que é a Cruz, em retribuição por
ter lhe dado sua liberdade. Se você diz que é seguidor de Cristo então
permita que Nosso Senhor lhe venda como escravo para o mundo
inteiro, como Ele mesmo foi vendido. Eu lhe digo, maior honra não se
pode receber do que ser marcado como um dos Seus..."

Cordenons - ltalia 21 de maío 2016

Riga· capital da Letónia 30 de abril a 2 de maio 2016

Vassula falou que há uma batalha espiritual sendo travada em nosso
tempo; devemos, como cristãos sair nas ruas, sem medo, para
proclamar que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado. Ela falou que o
pecado de nossa divisão mantém o corpo de Cristo separado; A
audiência ouviu o depoimento de Vassula e aplaudiu continuamente.
Em 1 de Maio pela manhã, Vassula deu duas entrevistas e à tarde a
reunião principal tevelugarno Hotel Concerto no centro de Riga. Vassula
deu uma palestra e depois assinou o novo livro " O Céu existe, mas o
inferno também" [H IR).

Jesus disse a Vassu la:

"... tua missão é transmitir todas as mensagens dadas por
Mim e por Meu Pai. A Sabedoria te instruirá".
(AWD, 16 fevereiro 1987)

... não terás descanso; tu Me servirás onde todo o bem está
deformado em mal;
(AWD, 24 maio 1987)

Nápolis-ltalia 23 de maio 2016
Tudo o que fazemos, Vassula disse,
deve ser oferecido a Deus com amor.
Cristo nos pede para imitá-lo; Mais
uma vez o testemunho de Vassul a
tocou os corações das pessoas que a
ouviam com atenção e interesse até
o fim! A felicidade era evidente nos
rostos de todos. Pe. Rol ando disse
algumas, mas muito importantes
palavras aos participantes: "Estas
mensagens são lindas"! Fr. Vincent disse que as Mensagens lhe deram
um impulso à sua vocação franciscana!
Paulina Gomes de Oliveira

Contato Nacional Adjunto (paulinagool@gmail.com)
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Palestras de Yassula

Palestra de Vassula para os partícípanles do Relíro em Rhodes 201 2

P

arte do significado de sermos humanos é que Deus nos d eu a
1iberda de, o I ivre-a rbítri o para esco Ih er o que é
essencial mente bom ou o que não é bom. Podemos usar esse
dom corretamente ou utilizá-lo mal.
Deus nos dá esse dom do livre-arbítrio para que possamos amá-Lo
com todo nosso coração, com todo nosso entendimento e todo nosso
ser. Este é o uso verdadeiro e correto do dom do livre-arbítrio que
Deus nos deu, amar a Deus e amar nosso próximo.
Mas essa nobre imagem de Deus em nós pode perder-se por nossos
pecados e as seduções deste mundo se usarmos nosso Iivre- arbítrio
de forma errada. Pois Ele disse em uma mensagem, Eu vos criei com
a Iiberd ade de tomardes as vossas próprias decisões (AVVD,

07.12.1989) ....
Deus nos criou à semelhança de Sua Imagem, à semelhança do que
Ele representa, ou seja, Amor e Bondade. Mas poucos seguem nesse
rumo porque geralmente a importância excessiva que damos ao
materialismo, conforto econômico, reconhecimentos mundanos e a
glória do mundo e as paixões pecaminosas criam em nós uma
indiferença para com os outros, um egoísmo que nos afasta do
abraço de Deus.
A sociedade de hoje não aceita a verdade do mundo espiritual.
Considera todas essas coisas como conceitos da Idade Média. O
mundo moderno de hoje acredita somente no que pode ver com seus
próprios oi hos .... Pela graça, todos nós somos destinados a caminhar
na Glória de Deus e partilhar de Seu Reino.
Enquanto ainda estivermos na terra, poderemos fazer escolhas e
optar por estar unidos a Deus ou nos separarmos d EI e. Deus nunca
cessa d e nos dar oportunidades de aprender a fazer o bem e crescer
em Sua Graça e ser espiritualmente produtivos de diversas formas,
pelo poder do Espírito Santo. Mas quando nosso tempo chegar ao fim
e formos chamados por Deus, estaremos então prontos para nos
deparar com Deus?
Após a morte, já não há chances de mudança. Todas as opções se
acabam. Jesus Cristo nos disse nas Mensagens, "vive como se este
fosse o teu último dia, na terra." (AWD, 02.03.1993) Assim, tudo o
que fazemos nesta vida tem um vai or eterno.
O destino eterno para o qual estamos feitos não é negociável. Deus
oferece Seu Reino e Sua GI ória, mas o diabo nos quer no inferno e
para sempre, pela elernidad e!

O inferno é real e eu o vi, e vi como os condenados sofrem. O céu é
real e eu o vislumbrei, assim como a eternidade é real. Portanto,
precisamos entender que os riscos são muito altos. Não estamos
destinados ao inferno, mas, sim, a estar na presença de Deus no
Céu, no Paraíso, portoda a eternidade.
Sei, por minhas experiências, pelas Escrituras e pelo entendimento
que o Espírito Santo nos está dando para compreender, que há algo
além desta vida curta na terra. Muitos de nós sentimos, bem no
fundo, que a vida não termina simplesmente aqui na terra, mas que
existe, em algum lugar, uma imensidão superior a nós e para a qual
fomos feitos.
Assim, que tipo de sementes estamos semeando aqui na terra? Que
tipo de colheita vamos ceifar no finai? Vamos colher o que
semeamos. Há diversas sementes, sementes d e virtude e sementes
de corrupção e pecado.... Então, depende de como queremos usar
nossa Iiberdade. Queremos abrir nosso coração e nossa mente para
a influência do mal, afastando-nos da bondade de Deus e, num tipo
de atitude pervertida, ser atraíd os para ações malignas e
diabólicas? Ou queremos seguir o Caminho das Virtudes, como Ele
mencionou uma vez nas Mensagens?
Uma verdadeira batalha espiritual está ocorrendo bem agora,
batalha da qual todos nós participamos. Cada um tem que
entender que há importantes elementos em jogo nessa batalha
para cada homem e mui her.
Todos estão envolvidos nessa batalha espiritual, e não é um
combate de carne e sangue, mas de espírito. Nosso combale é com
poderes espirituais, seres espirituais, que nos influenciam e nos
lentam para fazermos o mal. Eles invadem nossa mente para que
façamos a coisa errada.
Aprendemos que essas forças malignas querem tanto a destruição
de nosso corpo quanto, principal mente, a destruição de nossa
alma. Elas adorariam nos ver passar a eternidade no inferno com
elas e sofrer como sofrem. Fazem tudo o que podem para prejudicar
a criação de Deus. As guerras, os crimes, o ódio entre as nações,
todas essas coisas são de alguma forma manipulações do demônio.
Portanto, o que real mente importa nesta vida é eh egarmos ao Céu.
Este é o nosso destino, esta é nossa meta, isto é o que Deus quer.
Ele nos criou para a Glória, para vivermos com Ele.

O Senhor nos diz:
.••não sabes que, desde o inicio dos tempos e desde que o homem foi colocado na terra, te foi preparado um lugar no Céu?
tua Morada é no Céu Comigo, ao Meu lado; deixa que este lugar seja preenchido com a tua presença, não Me entristeças por
ver teu lugar vazio pela eternidade••. volta para Mim, deixa de errar sem rumo neste deserto; busca-Me, Meu filho; deixa de
fazer o mal, aprende a perdoar, aprende a ser bom, tem confiança em Mim, teu Deus,
aprende a amar teus inimigos, faz as pazes Comigo;
(AVVD, 22 de janeiro de 1990)

ANO 2 •

NO 7 •

OUTUBRO OE 2016 •

REVIS'TAA VERDADEIRA VIOAEM DEUS

3

Unidade dos Crlstl:los

A VERDADEIRA VIDA Em DEUS:
um APELO À unlDADE

Vassula diz: O Espírito Santo, no entanto, nunca deixou de nos
incentivar com lembranças, ensinando-nos com Sabedoria. E,
pela luz da Sabedoria, nos fez entender as coisas que nossa mente
não pôde entender por si mesma, permitindo-nos ver Sinais que
os olhos não puderam perceber, permitindo-nos conhecer Sua
Vontade.

O caminho da unidade segundo o Papa Francisco

E todos os que I eram as mensagens de A\/\/D sabem que o tema
principal de AVVD é a unidade. Mas não devemos entender
errado o sentido da unidade; não se trata, apenas, da unidade da
Igreja, mas é a unidade como um todo, unidade da família, dos
amigos e de todas as relações humanas.

Ecumenismo da caridade, da verdade, prático, espiritual são
as quatros dimensões do caminho ecumênico segundo o Papa
Francisco. O cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício
Conselho para a promoção da unidade dos cristãos, com um
profundo discurso, delineia o objetivo da plena unida de das
igrejas como perspectiva do diálogo ecumênico.

Sua Vontade é a de que: devemos unir-nos na diversidade. É
imperativo, e nossa obrigação é a de ler os Sinais dos Tempos e
colocá-los em ação, ou seremos considerados responsáveis.
Jesus diz: " •••Vassula, virá o dia, e esse dia está já muito
próximo, em que a Minha Igreja falará uma só língua; mas, antes
desse dia glorioso, haverá terríveis desordens, em parte por
causa da vaidade do homem, dos pecados e da falta de amoi; e
em parte por motivo do Meu Corpo lacerado.
Deixa que te diga, uma vez mais, que o Meu Corpo O glorificarei
e O unirei Eu mesmo. Flor, o Amor unir-vos-á a todos. Põe
também isto por escrito, mantém-te pequenina, de modo que
toda a autoridade venha de Mim. Fica sabendo que os Meus
desejos são inflexíveis, são mais decididos que nunca"••• (AVVD,
18 de outubro de 1998}.
" ••• Se tivessem seguido o Meu Mandamento de se amarem uns
aos outros como Eu os amo e de se humilharem, hoje no Meu
Corpo reinaria a harmonia. Alguma vez se curvaram para
lavarem os pés uns dos outros? E não vos dei Eu o exemplo para
que vós imitásseis aquilo que Eu fiz? Dobrai-vos! Dobrai-vos,
para vos poderdes unir!••• " (AVVD, 30 de outubro de 1987}
" ••• Ortodoxos! Católicos! Protestantes! Vós pertenceis-Me
todos! Vós sois UM aos Meus Olhos! Eu não faço distinção
alguma; e, então, de que tens medo? ••• " (AVVD, 27 de outubro
de1987}

Na conclusão do 34º simpósio dos bispos de 16 igrejas
cristãs, amigos dos Foco/ares, reunidos em Istambul, o
discurso do cardeal Kurt Koch delineia as dimensões do
caminho ecumênico.

Segundo o Papa Francisco, em linha com os seus
predecessores, "as divisões são um escândalo, o empenho
ecumênico deve mirar, enfim, à celebração comum da
Eucaristia e a unidade se realiza sempre na diversidade
reconcilia da".
A unidade é um caminho, a sua profunda convicção se baseia
no fato que: "A unidade não virá como um milagre: vem na
caminhada, ela é feita pelo Espírito Santo na caminhada". No
primeiro lugar, o Papa coloca o diálogo fraterno nas palavras e
nos gestos, nutrido de caridade: o encontro de cristãos de
diferentes igrejas porque "a verdade é um encontro entre
pessoas. A verdade não se faz em laboratório, se faz na vida,
procurando Jesus para encontrá-lo".
O diálogo teológico é importante, mas o entende como uma
"troca de dons", que não é "um mero exercício teórico", mas
permite "conhecer a fundo as tradições recíprocas para
compreendê-las e, às vezes, inclusive para aprender delas".
Sobretudo se pode colaborar de modo prático: rezar juntos,
trabalhar juntos, buscar a paz, proteger a criação, ajudar os
pobres, defender a liberdade religiosa, o matrimônio e a família.
Mas a unidade "é primariamente uma dádiva de Deus pela qual
devemos incessantemente rezar". (2 de dezembro de 2015 Aurélio Mole- Movimento Focolaresl

Rogério Resende e Alessandra Resende
Responsáveis pela Área de Ação: Restauração da Unidade Cristã
a/essandraavvd@hotmail.com
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R VERDADEIRA VIDA Effl DEIJS E
o Ano SRnro DR ffllSERICORDIR
AS lílDULGÊílCIAS Ili
Ensinamentos de Sua Santidade O Papa Paulo VI
Sobre a Doutrina das Indulgências 1967

1. De onde vem o ensinamento das indulgencias é coisa da
Idade Média que ficou no passado? É invenção da Igreja?
Onde encontramos seu fundamento?

papa Paulo VI a localiza e a fundamenta na própria
Revelação, na Tradição da Igreja e sobretudo na em condicionamentos e na concupiscência da carne, ou
perene assistência do Espi rito Santo na Igreja: ''A seja, aquela fraqueza mediante o pecado e até mesmo o
doutrina e o uso das indulgências vigentes na Igreja apego ao pecado, o que acarreta essas penas devidas
Católica há vários séculos encontram sólido apoio na pelas culpas, penas essas, infligidas pela justiça divina.
revelação divina, a qual vindo dos Apóstolos "se desenvolve
na Igreja sob a assistência do Espírito Santo" n. 1 [ ... ], ou Como afirma santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino:
seja, a doutrina das I ndu lge ncia merece respeito e ''toda iniquidade, pequena ou grande, deve ser punida,
consideração como as demais doutrinas da Igreja que tem ou pelo próprio homem penitente, ou então por Deus
seu fundamento na reve Iação e Tradição.
(... )" (Santo Agostinho) São Tomás de Aquino também

O

Além disso a doutrina está apoiada numa consistente
teologia a qual precisamos recorrer para apreciar e fazer uso
dessa doutrina para o bem da nossa alma e santidade da
Igreja, essa teologia o papa a designa como verdades que a
Igreja, iluminada pela palavra de Deus sempre acreditou:

ensina que: ''Sendo o pecado um ato desordenado, é
evidente que todo o que peca, age contra alguma ordem.
E é portanto decorrência da própria ordem que seja
humilhado. E essa humilhação éa pena.''

Desse modo continua no n. 3 a ensinar: É necessário a
plena remissão e reparação dos pecados não só,
No n.2. Ele diz: "Assim nos ensina a revelação divina que
mediante, uma sincera conversão, LJ mas também que
os pecados acarretam como consequência penas infligidas
todos os bensL.J diminufdos ou destrufdos pelo pecado,
pela santidade e pela justiça divina, penas que devem ser
sejam plenamente restaurados[...] a doutrina relativa ao
pagas ou neste mundo, mediante os sofrimentos,
purgatório mui bem o mostra:, com efeito, as almas dos
dificuldades e tristezas desta vida e sobretudo mediante a
defuntos que "verdadeiramente penitentes deixaram
morte, ou então no século futuro pelas penas purgatórias
esta vida na caridade de Deus, antes de terem satisfeito
L.J essas penas são impostas pelo julgamento, de Deus, suas ofensas e omissões por justos frutos de penitência"
L.Ja fim de purificar as almas, defender a integridade da são após a morte purificadas pelas penas purgatórias.
ordem moral e restituíra glória de Deus.
No próximo artigo vamos abordar como se justifica a
Ou seja, Todo pecado[...] acarreta uma perturbação da aplicação das indulgencias aos mortos.
ordem universal,[.. .] mas não é só uma perturbação na
ordem das coisas feitas por Deus, segundo o papa, ele
"nunca deixou de aparecer claramente ao pensamento
Pe. Simeão Cordeiro - Assistente Espiritual de AWD
cristão[. ..] como um desprezo ou negligência da amizade
simicordeiro@gmaiI .com
pessoal entre Deus e o homem e uma ofensa contra Deus.
Essas consequências temporais se manifestam, ao meu ver,
ANO 2 ,
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VIVEnDO A VERDAD8RA VIDA Em DEUS
Agora, escuta-me e escreve estas palavras: estabelece as nossas Beth myriam por onde puderes. Ergue o oprimido e
qjuda o órfão. Protege-me, fira-me da valeta, abriga-me e alimenta-me. Liberta-me do meu fardo e da minha fadiga;
qjuda-me e anima-me. Tudo o que fazes ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazes... Abençoo aqueles que dão

sustento à minha vida. Que eles permaneçam virtuosos e sajam só amor. 8.J estou convosco. ic
[AWD, 27/03/2002]

C

asa da Simplicidade. Casa da Alegria. Casa do
Acolhimento. Casa da Fartura, Casa do Milagre. Casa do
Amor. Assim são as Casas de Maria de A Verdadeira Vida
em Deus: um doce fruto nascido no Coração da Virgem
Santíssima para seus filhos mais necessitados.
Amor de Mãe em forma de alimento material e espiritual,
cuidados com a saúde e muito carinho.
Atualmente, no Brasil, são cinco as AWD-Casas de Maria (Beth
Myriam) - em Brasília-DF, Goiânia-GO, Salvador-BA e duas em
Belo Horizonte-M G, cada qual oferecendo, a partir de suas

Grupo de oroçõo

Celebração Eucorístico

características próprias, o melhor possível aos irmãos mais
necessitados.
Difi cuida des não faltam a uma instituição que sobrevive da
caridade, mas a Providência Divina transforma todas elas em
ricas experiências de vida e de amor ao próximo, unindo
doadores e beneficiários das doações em verdadeiros irmãos
em Cristo Jesus.
Conheça um pouco do trabalho das AWD-Casas de Maria e
venha fazer parte dessa grande Bênção de Deus!

Rtendimento odontológico

flcolhido oo Bispo D. Gilson

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral

Coordenadora Nacionai das Casas de Maria - AWD-BM
rnari aberen ice.rosavi eira@grnail.com

Saiba como qjudar as AWD-Casas de maria:
AVVD - Casas de Maria de Belo
Horizonte

AWD- Casa de Maria de
Goiânia

AVVD - e.isa de Maria de
Brasília

AVVD - casa de Maria de
Salvador

Banco ltaú - 341 - Agência 1403 Conta 63537-6
lilular da conta: Associação
Beneficente Cristã Casa de Maria Belh Myriam
CN PJ: 08.691.885/0001-24
Fone: (31) 3264-6003
Responsável: Maria Berenice Rosa
Vieira Sobral
ma riaberenice. rosavieira@gmail.com

Banco do Brasil (001) Agência: 1004-9. Conta
Corrente: 000314159-4
Titular: Associação A
Verdadeira Vida em Deus Brasil
CNPJ: 20.087.86&'0001-88
Responsável: Maria da Glória
Cavalcanle
mgloriacavalcanle@gmail.com

Banco llaú -341 - Agência
0198 - Conta: 530644
lilular: Casa Belh Myriam de
Brasília
CNPJ: 06.209.320/0001-32
Responsável: Marislela Louvem
e seu esposo Renato Louvem
marislela.louvem@gmail.com
bsb.belhmyriam@gmail.com

Conta Fundão Nacional Associação AVVD Brasil
Banco do Brasil - 001 - Agência
1004-9 - Conta: 3141594
Titular: Associação A Verdadeira
Vida em Deus - Brasil
CNPJ: 20.087.868/0001-88
Responsável: Sônia Maria Mola
Martins
smaria_martins@holmail.com

(31) 9187-5004

(62) 4141-3018
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Profecias

AVVD E O

Fim DOS TEmPOS 1

T

odos os leitores de AWD sabem que Jesus insiste muito,
nas mensagens, que nos devemos preparar para o "fim dos
tempos", cujasdoresdepartojá começaram:

"Eu virei a vós como um ladrão inesperado. Dei-vos Avisos, deivos Sinais para que estejais alerta; mas vós os recusais. Não
estais dispostos a reconhecer o Fim dos Tempos e, qualquer que
seja o modo pelo qual tenho tentado prevenir-vos, a vossa
descrença em Mim é total". (AWD, 3 de julho de 1988).
"Eu vos digo, muito solenemente, que as horas voam e se
dissolvem como sombras, e vós Já estais vivendo, mesmo, os
primeiros sinais do Meu Regresso. Já começaram as primeiras
dores de parto; mas, como presa da Loucura, a Minha Criação,
rindo, ilude a realidade, rejeitando Meus primeiros sinais; eles
se recusam a acreditar que as primeiras dores começaram Já!"
(AWD, 25 de agosto de 1988)
E, dirigindo-se especial mente aos sacerdotes:
[ ... ] "procurai compreender e perscrutar uma vez mais os
mistérios escondidos dos Meus Profetas. Peço-vos solenemente
que supliqueis, a fim de que o Espírito Santo de Discernimento
desça sobre vós, para uma percepção mais profunda do
Conhecimento. Os dias estão contados e as vossas almas
também; ficai de prontidão; removei esse véu que o Meu
adversário pôs nos vossos olhos... " (AWD, 14 de setembro de
1983).
No dia 3 de junho de 1993 Jesus finaliza uma mensagem na qual
e,"<plica o que acontecerá depois deste tempo de Misericórdia (a
rejeição aos Dois Corações, a abertura do 6° e do 7° selos dos
quais fala o Apocalipse e o advento dos Novos Céus e da Nova
Terra ... ) com estas palavras: "Alma, será nos vossos dias que o
Meu Reino irá começar."
"Esse Dia virá, e mais depressa do que pensais. Eu Mesmo
realizarei estas profecias, ainda na vossa vida." (AWD, 22 de
dezembro de 1993l.
Numa nota à mensagem de 23 de dezembro de 1993 Vassula
escreve: "Como já o mencionei antes, Jesus nos diz que estes
sina is já existem hoje precisamente nesses inómeros anticristos.

realizar-se-á concretamente: quando a Apostasia e a Rebelião
se generalizarem, então o Anticristo, que Já está no meio de
nós, aparecer-nos-á abertamente." Então Jesus confirma a
nota: "Sim, Vassula!"
Esses poucos exemplos servem para levantarmos a questão
(que coloco aqui para "vocalizar" a dóvida de muitos cristãos,
especialmente sacerdotes): estamos, realmente, no fim dos
tempos?
Uma profecia só é confirmada depois de os fatos previstos se
terem realizado, o que não é ainda o caso. No entanto,
poderemos reunir outros indícios externos que a poderão
reforçar, dando-lhe ares de total plausibilidade.
Não desconhecemos que a história da Igreja nos fornece um
verdadeiro cemitério de previsões não realizadas a respeito
desse assunto. Equivocaram-se santos e doutores insignes,
como Tertuliano, São Cipriano, Santo Hilário, São Jerônimo,
São Gregório Magno, São Bernardo, etc., que já viam no
horizonte a eh egada do Anticristo e o fim desta era.
A diferença, no caso de AWD, é que não estamos diante de
previsões e de ilações, mas de afirmações incisivas atribuídas
ao próprio Senhor. A primeira "prova" e,"<terna que desejo
lembrar é constituída pelas advertências dos óltimos Papas, que
têm por missão guiar os cristãos e orientá-los em cada época
histórica.
Pio XI 1 (Rádio-mensagem da Páscoa de 1957): "Vinde, Jesus,
Nosso Senhor! A humanidade já não tem forças para remover o
obstáculo que ela própria pôs no seu caminho, tentando impedir
o vosso Regresso. Enviai o vosso Anjo, ó Senhor, e fazei, isso
sim, que a nossa noite se torne luminosa como o dia ... Quantos
corações vos esperam, ó Senhor! Quantas almas se consomem,
ansiando pelo dia em que só Vós vivereis e reinareis nos
corações! Vinde, Jesus, Nosso Senhor! Há tantos sinais de que
a hora do vosso Regresso não está longe ... "
JoãoXXII I (no Natal de 1959): "A volta de Cristo está próxima".

José Hipólito de Moura Faria
hipolito. fari a@gmail.com

Apesar disso, a profecia da abolição do Sacrifício Perpétuo
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"O pecado ergue-se contra o amor de 'Deus ~nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado, é uma
desobediência-, um~ revolta contra Deus, por von"fade de se tornar "como deuses", conhecendo e determinando o bem e
o mal. O pecado é, portanto, "amor cfe -si mesmo até o desprezo de Deus". Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado
é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação." (C/C 1849-1850)

Em Sua Mensagem de 5 -29 de agosto de 1990, Jesus diz,

•.• porque preferiste cortar o cordão umbilical que nos une e nos faz

"Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não
quero." (Rm7,19)
nclinad os ao mal que não desejamos, como São Pau lo, o Senhor

um, para fazeres tua própria lei e te chamares de: sem-deus;. tomada

1

por Vaidade queres considerar-te igual a Mim; agora dites: "sou

Jesus nos oferece

a única solução possível para vencer o inimigo,

a mesma arma dos seus santos, de todos os tempos, o

igual a Deus e estou sentada em Seu Trono porque minha sabedoria

utilizando

acumulou grande IUXD e grande autoridade sobre o mundo;" ...

diálogo amoroso com Ele! "Eu sou o Senhor e chamei-vos para

seguiste, com efeito, o conselho da antiga serpente, que tão

uma vida de devofão, de paz; de amor e de santidade; chamei-vos

astutamente fez teus ancestrais comerem o fruto proibido,

a Mim, para sempre, chamei-vos para vos desposar com Minha

garantindo-lhes que seriam como deuses; pensaste, então, que

Ternura e Meu Amor; e enquanto vós não compreenderdes que

abririas teus olhos mas, na realidade, te tornaste cega e, até hoíe,

sois Meus e Meus noivos, não deixareis de pecar e de cometer
adultério contra Mim." (AWD, 29 de agosto 1990).

lutas para cortar este Cordão que te dá Vida e Santidade, pensando
que encontrarás tua liberdade; mas o que encontras é a Morle;

Maria Cristina Benles - Testemunha AWD

tin abentes@gmail.com

1RETIRO AVVD BTI POÇOS DE CALDAS E O TRABALHO DAS TESTEffiUílHAS
Realizou-se nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2016, no Santuário
Nossa Senhora d e Fátima, em Poços de Caldas, M G, o I Retiro
Regional de A Verdadeira Vida em Deus. O Retiro teve a participação
de sessenta e oito pessoas, entre estas, três sacerdotes e
participantes das cidades de Poços de Caldas, Araçatuba,
Americana, Taubaté, Sorocaba, Brasília, J oinville, São Paulo,
ltapagipe e Belo Horizonte. Foram momentos marcantes de Adoração
ao Santíssimo, Missas, Palestras e testemunhos.

As Testemunhas AWD convidadas para as palestras e testemunhos
foram,
- Padre Simeão, que falou sobre "Tempo de Misericórdia" e "O
Espírito Santo nos Revela Hoje", temas sobre os quais Jesus nos
ensina em Suas Mensagens deAVVD.
-José Hipólito nos falou sobre ''A Verdadeira Vida em Deus" e "Sinais
dos Tempos".
- Beneval partilhou conosco sobre sua fé em "Maria, Mãe da Divina
Misericórdia" e sobre ''A Misericórdia d e Deus".
- J oann a d 'Are falou sobre seu testemunho e as Casas d e Maria.
- Jane Carlos testemunhou sua experiên eia com as Mensagens d e
AWD.

Jane Estela Carlos ·Responsável pela Evangelização AWD no Brasil
jane.car/osl 8@gmail.com

Se você quer organiza rum Encontro de Evangelização ou uma Palestra com uma TestemunhaAWD 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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Grupos de oração:
vinhas produzindo frutos d
Jesus diz:
vós, Meus pequenos, sois Nossa Vinha, a Vinha de Nosso
(AWD 2 agosto 1991)

Em 3 de dezembro de 1988, Jesus manifestou aVassulao desejo de que

Você, meu irmão, minha irmã, que já conhece as Mensagens de Jesus,

se formassem Grupos d e Oração. E pediu que fossem chamados de:
"Grupo de Oração dos Dois Sagrados Corações", porque... ''Nossos
Corações são um e estão unidos no amor;" (ver mensagem de 2 agosto

já sentiu a transformação em sua vida, partilhe com outras pessoas que
ainda não conhecem o Amor d e Deus, abrindo um Grupo de Oração. É
muito simples. Vassula diz que bastam 2 para iniciar um Grupo de

1991)

Oração. Então, crie coragem, faça Jesus feliz, conquiste almas para
Ele. Jesus mesmo diz que cada vez que uma alma é trazida de volta a

Desde então muitos Grupos de Oração tem se formado pelo mundo. São
leitores das Mensagens que se reúnem, uma vez por semana, para
meditar a Palavra de Deus, as Mensagens e rezar principalmente pela

Ele através de Suas Mensagens, gritos de alegria ressoam em todo o
Céu ...(veja Mensagem de 1 fevereiro 1994)

Unidade da Igreja.

Convide uma pessoa e i ni ci e um grupo, seguindo as orientações do

Vassula no Encontro com os organizadores em Jakarta-lndonésia, em

1ivreto "Orientações para os Grupos de Orações", que você poderá
adquirir através de nosso representante no Brasil, Sr. Beneval, pelo e-

março de 2016, falou sobre a importância dos grupos de oração,

mail: benevalrosa@hotmail.com ou pelo fone: (47) 3423-3280 ou

dizendo: "Hoje, estamos plan /ando sementes, mas elas morrerão se não
as molharmos. Precisamos fertilizara solo. Precisamos manter conta to

9610-3232.

constante com essas pessoas. Precisamos começar grupos de oração. E
é isto que Jesus nos pede":

1mportante, não Ievar outras Mensagens para os Grupos de Oração de
AWD, pois a espiritualidade de AWD é completa. Esta é uma
orientação que Vassula recebeu de Jesus. Leve para o Grupo: a Santa

Espalhai vinhas onde puderdes;
não tenhais medo das tempestades que se levantam de vez em
quando;
Meu Sagrado Coração é vosso Refúgio ...
(AWD 7 julho 1992)

Bíblia, o Livro das Mensagens e o livreto "Orientações para os Grupos
de Orações". É um pedi do de Jesus a Vassul a e a todos nós.
Vassula diz que as Reuniões devem ter duração de uma hora e meia.
Na Mensagem de 17 de dezembro de 1988, Jesus mesmo nos dá todo
o programa. (procure ler no Livro das Mensagens)

Em Brasília, atualmente, são sete Grupos de Oração. Seus principais
frutos são: Missa da Unidade dos Cristãos, que acontece desde 1994 a
cada Primeira Sexta-Feira do mês na Paróquia Bom Jesus, Missa
celebrada por Frei Olivar que já participou de Retiros e Peregrinações
Ecumênicas de AWD; Beth Myriam (Casa de Maria), onde são
servidos 200 pratos de sopa, 4 vezes por semana; Adoracão ao
Sanjíssjmo, que acontece todo dia 16, quando todos os Grupos se
reúnem no Santuário do Santíssimo Sacramento, de Adoração
Perpétua, para adorar Jesus das 18 às 20 horas.
Já a equipe de Joinville/SC se reúne toda quarta-feira em um bairro da
cidade, onde dá sustento a um grupo de oração que existe há 8 anos.
Adultos e crianças, com seu Terço na mão, amam rezar a Nossa
Senhora.
Outro grande fruto de AWD no Brasil é o grupo de oração de Recife/PE,
em atividade há 22 anos.

Paulina Gomes de Oliveira
Responsável pelos Grupos de Oração de AVVD no Brasil
E-mail: paulinagool@gmail.com I Fone.: (47) 9942 4699
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O

Senhor nos ensina, através das Mensagens, que não há outra via
para a alma senão a de viver segundo o Espírito Santo. O Espírito
Santo é um sopro vivo sobre nós que provoca uma verdadeira
ressurreição da nossa ai ma atrofiada a fim de que ela viva um a
verdadeira vida em Deus. Sem o Espírito Santo somos espiritualmente
mortos.

essencia: o Intercessor interior, dentro de vós, que eleva vosso
espírito em uma nuvem e vos leva à comunhão com Meus santos e
Meusanjosé Meu Espírito Santo"; (AVVD, 9 de janeiro de 1996).

Pelo Espírito Santo nós nos movem os, respira mos e vivemos, exatamente
como os peixes necessariamente se movem, respiram e vivem na água.
Se tiramos o pei>:e da água, da qual ele tira o necessário para a sua vida,
morrerá e secará. Ora, o mesmo se passa conosco sem o Espírito Santo.
Eis por que somos chama dos a estar unidos Àquele que é a verdadeira
Vi da e o Doador da Vi da, o Espírito Santo . Aquele que nos gera, nos
renova enos reavive em Cristo.

Rezai frequentemente ao Espíritn Santn esta oração:

O Senhor nos diz: "O poder interior dentro de vós é Meu Espírito Santo,
em quem respirais e moveis, jamais deixando de ser: o encanto interior,
a grandeza, a eloquência e a beleza dentro de vós é Meu Espírito Santo:
a luz interior de vossa alma é Meu Espírito Santo três vezes Santo, que
torna vossa alma imperecível, cheia de graça, Meu céu, Meu repouso e
a perfeita morada para Mim, vosso Deus, Trino mas Uno, em unidade de

ORAÇÃO

Vinde Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria,
Vossa Amadíssima Esposa; amém;
••• com essa oração, Meu Santo Espírito Se apressará e descerá
sobre vós;
(AWD 26 de outubro de 1989)
Cida Garcia
ma.cidagarci a@gmail.com

Caminhando com maria

Espaço :lovem RVVD

próprio Jesus nos diz que sua Mãe desceria à terra para
nos alertar e nos conduzir ao cominho da salvação; cita,
inclusive, o Apocalipse 12, confirmando as profecias
das Escrituras, mas pela dureza de coração da humanidade, os
homens as ignoram.

O

Jovens,
aprendei a rezar o Terço
Nas Mensagens AWD do dia 28 de dezembro de 1987, Jesus
nos faz um importante apelo:"..• por Mim, aprenderás o Terço?
Saúda a Minha Mãe a todo o momento, farás isso por Mim•.•?"
Nós, que buscamos amar a Jesus diariamente: não dá para
resistirmos e negarmos tão ansioso pedido de Deus.
nicialmente é muito complicado, pois tem os inúmeras
desculpas, mas se dedicarmos pelo menos uma horinha do nosso
tempo por dia para Deus, nós poderemos rezar o Terço, siml
Rezá-lo se tomará um hábito tão bom que, com o passar do
tempo, não conseguiremos mais viver sem recitá-lo todos os dias.
1

Jovens, aprendei a rezar o Terço 1 Pois ele é uma arma imbatível
contra as trevas. Primeiro, pela obediência a Deus; e segundo,
pela sua incomparável simplicidade e humilde forma de oração.
Saudemos a Mãe de Jesus, nossa Mãe, a todo o momento,
honrando o seu "SIM" que salvou o mundo inteiro.

Jesus diz: E é justamente por isso que também Eu, antes do
Meu Regresso, vos envio à Minha frente a Arca da Aliança; vos
envio a Mulher do Apocalipse, a segunda Eva, que esmagará,
com o Seu calcanhar, a cabeça da serpente. Envio-vos, à
Minha frente, a Minha Própria Mãe, para abrir-vos uma larga
estrada, nesse deserto, e para torná-! a plana. Envio-vos a
Rainha do Céu, a Porta do Céu, para vos preparar e para
educar todos quantos de vós ainda jazeis no pó, para virdes
fazer as pazes Comigo, vosso Deus, antes do Meu Grande
Regresso. Envio-vos a Rainha da Paz, para vos chamar a
reunir, de um canto ao outro da terra,e para reunir-vos a todos,
um a um•.. (AVVD, 10 de outubro de 1990).
Sabem os que são muitas as aparições de Nossa Senhora
confirmando as promessas de Jesus por amor aos Seus filhos,
mas mesmo assim são poucos os que levam a sério este apelo
dos Céus.
Nossa Senhora diz: Tal como apareci em Lourdes e em Fátima,
assim apareci também em Garabandal, dando uma mensagem
semelhante.

Salve Maria!
Eduardo Salustano
cadusalu@yahoo.com. br
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Leonardo Cesar Harger
cesar. awd@gm ail. com

Coordenação

IX RETIRO LATIOO AfflERICAno DE A VERDADEIRA VIDA Em DEUS
"mlSERICÓRDIB DE DEUS como cam,nHO PIIRB B un/DIIDE,>
de 2 3 a 2 7 de flottembro de 2016 em llparecida/SP

LOCAL: Hotel Rainha do Brasil.

INSCRIÇÕES,

Site: http://a12.com/hotel/o-hotel/

Pelo si te: http ;//goo .gl/forms/1 M UWj EqOZh Otpl Rj2

Hotel 4 estrelas, localizado a 7 00 m
d o Santuário Nacion ai d e Aparecida,

1nformamos que as inscrições estarão abertas até o dia 3 O de
setembro. As vagas são limitadas, por isso, se você deseja
participar, faça o quanto antes sua inscrição.

d entro de ampla área verde, com lagos
e vasto parque arborizado, onde o silêncio e a privacidade convidam
ao descanso e à introspecção. Com piscina para adulto e infantil, sala

INFORMAÇÕES e DÚVIDAS:

d e ginástica, sala de jogos, brin qu ed oteca, playgroun d e lntern et com

retiro2016.tlig.awd@gmail.com ou fone (11) 94291 6132 com

acesso a todas as áreas do Hotel.

Dra. Jane.

PASSEIO: CANÇÃO NOVA - No dia 26, durante o Retiro, faremos um passeio à Canção Nova, que fica a 31
l<m do Santuário de Aparecida, onde teremos a celebração da Santa Missa no Santuário do Pai das
Misericórdias, localizada dentro do complexo d a Canção Nova. O passeio já está incluído no valor da
inscrição.
A Comunidade Canção Nova é uma comunidade carismática católica fundada por padre Jonas Abib.

ENCERRAMENTO: Domingo dia 27, às 8 horas da manhã, no
encerramento do Retiro, a Missa será no Santuário de Aparecida,
celebrada pelo Cardeal Arcebispo de Aparecida, Dom Raymu nd o
Damasceno de Assis e sacerdotes presentes .

Não deixe passar esta oportunidade de viver experiên eia d eu nid ade
com Jesus e sob a protecão de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil, aprofundand~-se na MISERICÓRDIA DE DEUS COMO
CAMINHO PARA A UNIDADE pelo arrependimento e a
reconciliação.

Presenças já confirmadas dos pregadores, Padre Teófilo Rodriguez,
do Panamá, e Testemunha AWD; Padre Geraldo Simeão Cordeiro,
Assistente Espiritual de AWD-Brasil e Testemunha; Pe. Daniel
Aqu ilera, da Argentina, da Igreja Greco-Melqu ita; Pe. Daniel George e
mais a presença de muitos outros sacerdotes.

Pela primeira vez o evento está sendo organizado em conjunto pelo
Brasil e Argentina, testemunhando os laços que unem os leitores
das Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus e dos distintos
países ibero-americanos.

Durante o Retiro teremos momentos de muita bênção, Santa Missa
todos os dias, Adoração ao Santíssimo, Oração d e Cura e Libertação
com imposição de mãos e outros ...

Igualmente são muito bem-vindos os convidados com espírito
ecumênico e d eu nid ade que estão interessados no Hino de Amor: A
Ver dad eira Vida em Deus.

Com muito amor, damos boas-vindas a todos nossos irmãos e irmãs
de A Verdadeira Vida em Deus que participarão no IX Retiro LatinoAmericano.

Equipe Coordenadora do IX Retiro Latino-Americano

EXPEDIENTE

I
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Endereço: SGAS 910, Conjunto B, Bloco D, Salas 205 e 207, Mix Park
Sul, Brasflia, Distrito Federal, CEP 70390-100 , E-mail :
contalD@awdbrasil.org.br I Contato Nacional: (61) 82 26-522 2
Siteoficial:
www.tlig.org(ingles) 1 www.tlig.org/pg.html (português)
Site Brasil: www.awdbrasil.org.br
Visite a nossa radio: www.tligradio.or)l;lpt
Novoe-m ail da Rádio TLI Gnacional: portuguese@tligradio.org
Veja vfdeosde Vassula:www.tligvideo.org
Siteero Defesa de Vassula: www.defending-vassula.org

Voce já assinou o abaixo assinado pela Unidadeda 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 Ili 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

R$ 15,00

(Frete: incluso)

'O Meu Fruto
temunho'

São belos testemunhos de vários
leitores do Brasil, que tiveram suas vidas transformadas após lerem as mensagens de Jesus.

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.

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

PROFLE10S especiais para quem deseja divulgar a Obra AWD.

DVD ENTREVISTA COM VASSULA LEGENDADO

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

Panfleto com trechos
das Mensagens sobre
o aborto e a oração
ensinada por Jesus em
13.02.2016

Vendas: Cida - vendas@avvdbrasil.org.br
OUTROS ffiRTERIRIS:
VALDRES DOS LIVROS
;JÁ com FRETE lílCLU1D0.

R$ 1 0,00 + Frete (100 un.)

é o teu tes-

R$ 20,00 (Frete: incluso)
Vendas: vendas@avvdbrasil.org.br

Volume 1
1- Como tudo começou
2 - Meu encontro com Deus Pai
3 - Intimidade com Jesus
4 - Renovação no Espírito Santo

Volume li
5 - Maria, Mãe de Deus
6 - Profecias sobre a Rússia
7 -A Unidade entre os Cristãos
8 - OAmor Compassivo de Deus

R$ 5 ,O O 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
Livrete com Orientações para os Grupos de Oração AWD
(Edição Internacional) - R$ 5,00

Transliteração galileia do Pai Nosso, o verdadeiro
aramaico antigo do tempo de Nosso Senhor:
Abuna dbish-maya,
yet-qaddash~shi -shmakh.
Titeh malkootakh.

Yeheyesebyonakha
Eikana d'bish maya: af bare-ah.
Hablan lahma d'soonqanan yowmana.

Wa'shboq lan hobeynan
eikana d'afh'nan sbbaqnan l'hayaween.
Oo'la t'allan l'niss-yoona
il-la paç-çan min beeshka.
Mitol dilukhee malkoota
oo heila oo tushboohta
'I'alam almin. Ameen.

Pai nosso que estais no céu
Santificado seja o Vosso nome,
Venha a nós o Vosso reino,
Seja feita a Vossa vontade,
Assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos
têm ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação,
Mas livrai-nos do mal,
Pois Vosso é o Reino, o Poder e a
Glória. Para sempre. Amém
1

