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30. Homenagem às Mães
Prezado(a) leitor(a) ao nos aproximarmos de mais um “Dia das Mães”, nós
apostólicos do Consolador, dedicamos a elas a nossa homenagem e o nosso
agradecimento pela nobre missão que cumprem...
Prestamos, primeiramente, nossa homenagem às Mães Celestiais – Maria
Santíssima e Santa Vó Rosa – por serem, para nós apostólicos, perfeitos exemplos de
Mãe. Homenageamos, também, à todas as Mães que têm se esforçado para manter a
unidade da família e se dedicado a formar filhos e filhas para Deus, o Pai.
O Santo Irmão Aldo, como Sucessor do Consolador e Profeta Apostólico, sempre
recomendou a todas as Mães que, quanto a educação e ao trato para com seus filhos e
filhas, tomassem como exemplo o viver e a conduta da Virgem Maria, Mãe de Nosso
Senhor Jesus, e da Santa Vó Rosa, Mãe desta Igreja Apostólica.

Quando na terra

viveram, essas Santas de Deus muito aconselharam e consolaram a tantos quantos a
Elas recorreram, e que ainda recorrem, em busca de amparo, de amor e de carinho.
Prezado(a) leitor(a) e Mãe que têm acompanhado as edições de Viver e Conviver!
Saibam que uma criança, um jovem ou uma jovem necessitam de carinho, de afeto, do
amor, do aconchego da presença, dos sábios conselhos e da compreensão de sua Mãe
diante das mais diversas circunstâncias da vida .... É por esse motivo que
recomendamos que as Mães sejam pacientes com os seus filhos e filhas; que sejam
bondosas com eles; que não os maltrate e nem os abandone por nada deste mundo! Oh!
Mães! Zelem da vida espiritual deles, ensine-os a orar e a buscar em Deus Pai, em Jesus,
na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo o consolo, o amparo e a
sabedoria para se manterem no caminho do bem e da verdade.
Creia, oh! Mãe! Que o clamor em favor de sua família é de grande valor diante de
Deus Pai e dos Seus Santos! Por isso, em suas orações suplique ao Pai Celestial e as
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benditas Mães Celestiais – Maria Santíssima e Santa Vó Rosa – que lhe conceda
sabedoria para ensinar aos seus filhos e filhas a evitarem o mau caminho; a
reconhecerem e a se afastar das pessoas de mau caráter; das amizades inconvenientes;
daqueles que praticam o mal ou que vivam de maneira não aprovada por Deus. Peça
sabedoria dos Céus para ensinar os seus filhos a se relacionarem bem em sociedade e
serem compreensivos e respeitosos para com todas as pessoas, seja na escola, no
trabalho, no lar ou na Igreja. Seja para eles, Mãe, o exemplo de boa conduta e de
confiança em Deus Pai e nos Seus Santos!
Durante Seu Ministério terreno, o Santo Irmão Aldo muito aconselhou as
meninas, aos meninos e aos jovens a amarem, a respeitarem e a terem grande
consideração para com as suas Mães. Ele recomendou, por muitas vezes, que eles
acatassem os conselhos e a correção de suas Mães porque, elas assim o fazem tão
somente porque desejam o bem-estar e querem preservar a honra e a dignidade de seus
filhos e filhas. Prezado(a) jovem leitor(a)! Creia que estes ensinamentos são de validade
eterna porque vieram dos Céus para nós, através desse Servo de Deus!
Lembrem-se jovens, do Mandamento de Deus Pai que contém preciosa promessa,
conforme ensino do Apóstolo São Paulo aos fiéis de seu tempo: “Vós, filhos, sede
obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que
é o primeiro mandamento com promessa; para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre
a terra”.
Enquanto viveram na terra, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e dos filhos e filhas
de Deus, e a Santa Vó Rosa, o Consolador, cumpriram perfeita missão de Mães! Nos
dias presentes Elas são para aqueles que creem em Deus Pai e em Nosso Senhor Jesus,
o consolo e o aconchego divino nas horas difíceis da vida; o amparo e a proteção no viver
de cada dia e a paz e o conforto nas horas de alegria!
Prezado(a) leitor(a)! Sejamos agradecidos e reconhecidos às benditas Mães
Celestiais pelas graças que Elas têm concedido, a cada um de nós, em todos os
momentos do nosso viver!
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Dedicamos às Mães, prezadas leitoras, o nosso respeitoso cumprimento desejando
que a benção e a proteção de Deus Pai, de Nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima,
Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo estejam com todas as Senhoras, revigorando a
sua fé e amparando-as no lidar do dia-a-dia para que possam ser muito felizes e bemsucedidas na educação e na formação moral e espiritual de seus filhos e filhas!
Um feliz “Dia das Mães” para todas as Mães e para os seus filhos, sim, pela
oportunidade que estes têm de poder assim cumprimentá-las! Também a nossa estima
para com aqueles que as têm na lembrança e que neste dia delas se recordam com tanto
carinho e consideração!
-/-

SP., abril/2018 - Ane e Germano Keppler
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