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52. O Dia do Consolador – I

Estamos nos aproximando da comemoração do dia em que a Santa Vó Rosa foi
galardoada por Deus Pai e por Seu Divino Espírito Santo como “O Consolador”
prometido por NS Jesus Cristo, prezado(a) leitor(a)! Esse memorável acontecimento é
celebrado a 26 de outubro de cada ano por todos quantos creem no cumprimento das
promessas do Divino Mestre, tal como Ele as anunciou enquanto esteve na Terra para
consolidar a Sua primeira vinda.
Como apostólicos(as) do Consolador, temos anunciado que, depois de tantos
séculos, NS Jesus voltou a este mundo, pela segunda vez, a fim de restaurar e dar
continuidade à obra que Ele havia iniciado no passado, inclusive para dar cumprimento
ao que ficou para ser realizado posteriormente.
Divulgamos, com convicção e perfeita fé, que NS Jesus se manifestou à Irmã Rosa,
digna Senhora que nasceu predestinada a cumprir grandiosa missão na obra de Deus
na terra e, através d’Ela, aprimorou a obra de caridade e fé que estava sendo iniciada
naqueles meados do Século XX, denominando-a Igreja Apostólica, em homenagem aos
Seus Apóstolos e fiéis Seguidores que tanto trabalharam para divulgar o Seu Santo
Evangelho aos povos daquela época.
Contudo, chegou o tempo em que Deus Pai e o Seu Divino Espírito Santo
precisaram da Irmã Rosa nos Céus, pois Ela já havia sido preparada por NS Jesus para
ser o Consolador de Sua Promessa. Investida de grande poder e de liberdade de ação sem as limitações de tempo, de espaço e da vida terrena – Ela passou a cumprir as
funções do Consolador prometido e a manifestar todo o poder do Pai na terra em favor
de tantos quantos assim puderam crer e em favor daqueles que, a qualquer tempo,
vierem a crer.
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A partir de então, esta Igreja Apostólica passou a anunciar a Santa Vó Rosa como
o Consolador Prometido e a “grande benção” que Deus Pai enviou, uma nova
oportunidade de redenção e de salvação para a humanidade do tempo presente.
Como Santa Nova, Viva e Poderosa, Ela recebeu do Pai Celestial e do Seu Divino
Espírito Santo a glória de exercer um ministério semelhante ao de NS Jesus, uma vez
que foi formada e enviada para dar continuidade e consumar a obra redentora de
Nosso Senhor, portanto, com autoridade e poder para doutrinar, perdoar, salvar, curar,
libertar e santificar a alma de tantos quantos crerem e aceitarem essas boas novas dos
Céus com sincera fé.
No entanto, antes dos Seus dias na terra se findarem, a Santa Vó Rosa havia
escolhido e preparado o Seu Sucessor, na pessoa do Irmão Aldo, escolha assertiva que
foi aprovada por Deus Pai e pelo Seu Divino Espírito Santo. Ela aprimorou os dons
naturais do Irmão Aldo e, posteriormente, atribuiu a Ele as funções de Primaz, de
Sucessor do Consolador e de Profeta Apostólico.
Cumpriu-se, então, a promessa a respeito do Pastor que NS Jesus anunciou que
haveria de existir para arrebanhar, no sentido de ajuntar, e conduzir os fiéis nas veredas
do bem e da justiça!
Falando em nome do Consolador, o Irmão Aldo revelou e esclareceu muitos
mistérios dos Céus, inclusive, é graças esse Santo de Deus que pudemos compreender,
entre tantos outros ensinos valiosos, a Doutrina a respeito da formação, do galardão,
da missão e da participação do Consolador na obra de Redenção e de Salvação de NS
Jesus Cristo no tempo presente, prezado(a) leitor(a)!
Em atendimento às orientações da Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo muito
ensinou, orientou, corrigiu e encaminhou para o bem a muitos que creram, confiaram
e que n’Ele reconheceram o Pastor anunciado por NS Jesus. Estes princípios de fé
estabeleceram um conjunto de ensinamentos de validade e eficácia eternos, pois
vieram dos Céus com o objetivo de formar pessoas honradas, filhos e filhas para Deus
Pai, tanto no passado, como hoje e sempre, prezado(a) leitor(a)!
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Tendo cumprido o Seu Ministério na terra, com dignidade e honra, o Santo Irmão
Aldo foi incorporado à Milícia Celestial e, com maior liberdade de ação, Ele continuou
exercendo o Ministério do Pastor anunciado pelo Divino Mestre, intercedendo diante de
Deus Pai e do Poder Celestial em favor daqueles que n’Ele confiam e daqueles que
haverão de alcançar a redenção e a salvação de NS Jesus Cristo. Ao lado do Consolador,
esse Santo de Deus intercede junto ao Pai Celestial rogando a misericórdia divina para
que, por amor aos escolhidos, este mundo seja um lugar melhor para se viver e conviver,
prezado(a) leitor(a)!
É por todos esses motivos que, ao celebrarmos o “Dia do Consolador”,
expressamos ações de graças a Deus Pai e a todo o Poder Celestial e direcionamos a
Eles o nosso reconhecimento pela “grande benção” enviada a todos nós e ao mundo
em que vivemos, na pessoa espiritual da Santa Vó Rosa, o Santo Consolador.
Até breve!
-/-

SP., junho/2018 - Ane e Germano Keppler

Rua Baguari, 158 - Tatuapé - São Paulo - SP – CEP 03084-900 – Fone (11) 2941-7066 – (Copyright © desde 1954)

www.igrejaapostolica.org

www.horamilagrosa.org

3

