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43. Homenagem aos Pais
Prezado(a) leitor(a), estamos nos aproximando de mais uma data especial e festiva
para as famílias: a celebração do “Dia dos Pais”, ocasião em que homenagearemos a
Deus Pai, ao Santo Irmão Aldo e aos pais que têm cumprido a sua missão em relação
ao seu lar, aos filhos e filhas.
Louvor e honra sejam dadas a Deus, o Pai, em reconhecimento pela grandeza de
Suas obras e por Seu amor, justiça e misericórdia em relação a tudo o quanto criou por
meio do poder de Sua Palavra e com as Suas Santas Mãos.
Homenagem seja prestada ao Santo Irmão Aldo por haver cumprido a missão de
Profeta do Senhor nesta Igreja Apostólica e exercido a função de Sucessor da Santa
Vó Rosa, em nome da qual muito ensinou, corrigiu, educou, orientou e muito trabalhou
para encaminhar para o bem a muitos que, ao longo do tempo, demonstraram e têm
demonstrado sincero interesse em aprimorar o seu espírito e se aproximar de Deus Pai
e dos Seus Santos como filhos e filhas amados e remidos do pecado e da maldade pelo
Santo Sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sinceros cumprimentos sejam dedicados a todos os pais que merecem a honra, o
agradecimento e a consideração de seus filhos e filhas porque, como pais atuantes e
presentes, têm cumprido a sua missão perante a família que formaram!
Prezado(a) leitor(a), por ora direcionamo-nos aos Senhores Pais para destacar o
valor, perante Deus Pai e dos Seus Santos, da maneira como têm ensinado os seus
filhos e filhas a viverem na prática da perfeita honestidade, da honradez e da justiça.
Como pais dedicados, é justo que zelem da religiosidade de sua família; que conversem
com seus filhos e filhas a respeito da fé que professam; que ensinem as suas crianças
a orar; que orem com elas...
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Agindo sempre com amor, bondade e de justiça muito colaborarão para a boa
formação moral e religiosa de seus filhos e filhas! Agindo como companheiros amáveis
e firme apoio nas horas das dificuldades deles; tratando-os com carinho e consideração
estarão promovendo a paz e a união de sua família, o tesouro precioso que Deus Pai e
os Seus Santos colocaram em suas mãos!
Deus e Pai Celestial usa de amor, de misericórdia e de compaixão, indistintamente,
para com toda a Humanidade, conforme ensinou o Apóstolo São Paulo ao afirmar que:
“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados”.
É sempre oportuno que os Senhores Pais busquem em Deus, Eterno Pai e nos Seus
Santos mais fé, mais paciência, perseverança e sabedoria e que se esforcem para
cumprir com amor o sagrado dever de “pais atuantes e sempre presentes” para a família
que, com tanta alegria, esperança e amor um dia constituíram.
Atitudes simples e seguras do dia-a-dia, Pais e Mães, podem ajudá-los a ser
companheiros confiáveis e pais cada vez melhores para os seus filhos e filhas, em todas
as etapas da vida deles!
Por outro lado, espera-se que os filhos e filhas sejam amorosos, respeitosos,
obedientes e unidos aos seus pais. Inclusive porque este é um mandamento de Deus e
do Consolador, com indicação de uma promessa divina: “Honra a teu pai e a tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá”. Filhos e
filhas, os seus pais merecem o reconhecimento de Vocês por tudo o quanto eles puderam
fazer em seu benefício. Então, quando possível, promovam alegrias e bons momentos
para eles! É importante que, como filhos e filhas presentes e atuantes, estejam atentos
a fim de que as consequências da velhice de seu Pai e de sua Mãe sejam minimizados!
Havendo saudável interação entre pais, mães e filhos(as), muitos lares serão felizes
e abençoados; serão, inclusive, como um refúgio seguro para as labutas da vida, onde
será muito melhor viver e conviver, prezado(a) leitor(a)!
Rogamos a Deus, Eterno Pai Celestial, ao Nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria
Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que abençoem a família e o viver
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dos Senhores Pais e que lhes concedam sabedoria, alento dos Céus, saúde, paz e muitos
bons momentos de alegrias.
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“Um feliz Dia dos Pais para os Senhores!”
-/-

SP., junho/2018 - Ane e Germano Keppler
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