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45. Celebrando mais uma data festiva

Certamente o prezado(a) leitor(a) já ouviu falar a respeito de profetas... Mas, Você
sabe, de fato, o que vem a ser um “profeta”? Pois bem, vejamos então o que pode ser
dito, de maneira segura, a respeito de um “profeta” ...
Sabe-se que, desde os tempos mais antigos da história do povo de Deus na terra,
existiram profetas... Estes eram pessoas com missão especial de revelar a vontade e os
desígnios divinos aos homens e mulheres de boa vontade e fé.
Mas, o que é e o que faz um profeta? Profeta é uma pessoa que possui qualidades
espirituais especiais, que, tendo sido escolhida por Deus para ser o Seu porta-voz, fala
aos homens por inspiração divina, ou seja, fala em nome de Deus. A missão de um
Profeta é anunciar e cumprir na terra a vontade de Deus, afim de manter a esperança
de salvação e revelar a vontade divina para conduzir os fiéis no caminho do bem.
À semelhança do ministério dos Profetas Moisés, Elias e Eliseu, foram o de tantos
outros, tais como o do Profeta Isaías que anunciou a vinda e o martírio do Messias; do
Profeta Daniel; do Profeta Malaquias e de São João Batista.
No tempo presente também existiu um Profeta, prezado(a) leitor(a)... Foi aquela
pessoa que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica
ensinando o caminho do bem, da paz, do amor e da libertação humana das mazelas e
enganos deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava, orientava e alimentava a
verdadeira fé nos corações que desejavam alento para a alma e sabedoria divina para
vencer as adversidades da vida. Aquele que, com divino amor, justiça e benevolência,
arrebanhou almas preciosas para Deus Pai, exercendo a função do Pastor que Nosso
Senhor Jesus Cristo anunciou que haveria de existir. Aquele que, por honra e mérito
próprios, contou com a colaboração dos Santos Apóstolos e dos Profetas do passado
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para auxiliá-lo a cumprir o Seu Ministério de Profeta do tempo presente, dentre Eles, os
Profetas Moisés, Elias e Daniel, a quem Ele considerava um grande companheiro,
conforme revelou à Igreja em diversas ocasiões!
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Estamos nos referindo ao Profeta Irmão Aldo, prezado(a) leitor(a)! Àquele que, à
semelhança dos Profetas do passado, foi escolhido e preparado pela Santa Vó Rosa e
que, sempre protegido por Maria Santíssima e por Nosso Senhor Jesus Cristo, mereceu
a aprovação de Deus Pai e do Seu Divino Espírito Santo para suceder o Consolador
prometido.
Ele representou entre nós todo o poder dessa Santa de Deus e de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Foi Ele o porta-voz do Consolador prometido pelo Divino Mestre, que, na
pessoa da Santa Vó Rosa, foi preparado e enviado por Jesus para revelar os mistérios
dos Céus; para esclarecer a verdade a respeito dos Ensinos Doutrinários de Nosso
Senhor Jesus e para ensinar as regras de elevada moral e de boa conduta afim de que
aqueles que assim cressem, aprendessem a viver e a conviver como verdadeiros filhos
ou filhas de Deus.
O Irmão Aldo foi, também, o Primaz Apostólico. Você saberia dizer “o que é um
Primaz enquanto título religioso”, prezado(a) leitor(a)? Diz-se daquele que ocupa o
primeiro lugar; o superior e principal dentre os membros do Ministério de uma
Organização Religiosa, sejam eles de qualquer dos cargos que ocupam. “Primaz” é um
título de honra ou de um cargo eclesiástico atribuído a determinado membro do
Ministério devido às funções significativas que exerce ou por reconhecimento.
Eclesiástico é o que se refere ou pertence ao âmbito religioso ou aos membros do
Ministério de uma Organização Religiosa. No caso da Igreja Apostólica, foi o cargo
exercido pelo Irmão Aldo, enquanto na terra viveu, ou seja, enquanto esteve à frente
desta Igreja como seu Representante e Responsável Legal.
Assim foi que, acumulando as funções de Profeta do Senhor, de Sucessor do
Consolador e de Primaz Apostólico, o Irmão Aldo conduziu esta Igreja com mão forte
e segura, durante todo o tempo em que exerceu Seu Ministério terreno. Contudo, Ele
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sempre foi uma pessoa simples e humilde em todo o Seu proceder e jamais se ufanou
do que representava na terra ou diante de Deus Pai e de todo o Seu Divino Poder.
Tendo cumprido fielmente a difícil e trabalhosa, porém gloriosa missão para o
Reino dos Céus, no devido tempo e de acordo com os desígnios de Deus Pai e de Seu
Divino Espírito Santo, a vida terrena do Irmão Aldo se findou e Seu Espírito foi levado
para os Céus a fim de integrar e ampliar, para toda a eternidade, o Cortejo Angelical.
Nós apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o Santo Irmão Aldo é
vitorioso; que Ele foi verdadeiramente coroado diante da Corte Celestial de Deus Pai
como Santo de grande glória. Cremos também, que Ele continua, em espírito e verdade,
intercedendo diante de Deus Pai e dos Seus Santos em favor dos fiéis para que, com
sabedoria e proteção divinas, possam trilhar os retos caminhos ensinados por Nosso
Senhor Jesus e pela Santa Vó Rosa. Confiamos que Ele ampara os fiéis em seu lidar
cotidiano; que continua encaminhando almas preciosas para o Reino Celestial na
função de Pastor que o Divino Mestre anunciou que haveria de existir e, também que,
com a bendita Mãe Maria Santíssima e com a Santa Vó Rosa, participa efetivamente da
obra redentora e salvadora de Nosso Senhor Jesus Cristo do tempo presente, prezado(a)
leitor(a)!
Somos profundamente agradecidos e reconhecidos ao Santo Irmão Aldo pelas
funções que Ele exerceu nesta Igreja Apostólica como Profeta do Senhor, como

Sucessor do Consolador e Primaz Apostólico e cremos que somente
uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente
para essa missão e dirigida pelos Céus, poderia ter desempenhado
tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de
Seu ministério!
Esses são os motivos pelos quais, jubilosos e agradecidos à Trindade Excelsa, PaiFilho-Espírito Santo, celebramos o nascimento desse Santo de Deus, prezado(a) leitor(a)!
O dia 31 de agosto é, para nós apostólicos, uma data festiva, quando então, unidos
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numa só fé e num só espírito, dedicamos louvores e exaltamos ao Santo Profeta

Irmão Aldo em reconhecimento por tudo o quanto Ele realizou e realiza em favor da
obra de Deus na terra; em benefício de cada um de nós e para o mundo em que vivemos,
a fim de que este seja um lugar melhor para se viver e conviver!
Até breve, prezado(a) leitor(a)...
-/-

SP., junho/2018 - Ane e Germano Keppler
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