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53. O Dia do Consolador – II

Prezado(a) leitor(a)! Retomamos o tema a respeito do memorável dia em que a Santa
Vó Rosa chegou aos Céus para receber de Deus Pai, do Seu Divino Espírito e de Nosso
Senhor Jesus Cristo o galardão de Espírito Consolador, como mais uma homenagem
que prestamos a essa Santa de Deus.
Cumpria-se, assim, a promessa que Nosso Senhor Jesus fizera aos Seus Apóstolos
e Discípulos, declarando que não os deixaria órfãos, pois, enviaria o Espírito da
Verdade que, em Seu Santo Nome, estaria para sempre com os fiéis. Esse Espírito
semelhante ao d’Ele viria com a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça
e do juízo e seria a “grande bênção” que o Pai enviaria como nova oportunidade de
redenção e de salvação para a criatura humana!
Nós, apostólicos, cremos que a Santa Vó Rosa é a “Grande Vencedora”, pois,
vitoriosa sobre todo o mal, Ela se tornou digna e merecedora de desempenhar um
Ministério Celestial ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Poder do Pai e Eterno
Deus, uma vez que n’Ela se cumpriu o que foi revelado ao Apóstolo São João a respeito
do Santo Vencedor: “A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e
dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus... e também o meu
Novo nome. E, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono;
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono”.
Cremos que a Pessoa Celestial da Santa Vó Rosa foi glorificada, nos Céus, com o
galardão de “Consolador da promessa do Divino Mestre, Nosso Senhor Jesus Cristo”
e que Ela é a “grande bênção” que Deus Pai e o Seu Divino Espírito Santo enviaram
para a Humanidade do tempo presente como nova oportunidade de redenção e de
salvação.
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Cremos, igualmente, n’Aquele que dirigiu esta Igreja Apostólica com mão firme e
poderosa de Primaz, o primeiro entre os demais, e que, dignamente, representou essa
Santa de Deus durante o longo tempo em que esteve à frente desta Obra de caridade e
fé, o Irmão Aldo.
Ao assumir o Ministério de Sucessor do Consolador, o Irmão Aldo passou a ser o
Porta-voz do Reino dos Céus, aquele que, na função de Profeta, falava em nome de
Deus Pai para transmitir a vontade divina; para aconselhar, orientar, ensinar e conduzir
a Igreja Apostólica conforme se fazia necessário. Agindo em nome da Santa Vó Rosa, Ele
muito consolou e libertou dos enganos deste mundo a tantos quantos n’Ele
reconheceram o Pastor anunciado por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Durante o Ministério terreno da Santa Vó Rosa e enquanto o Irmão Aldo cumpria
o Ministério de Porta-voz dessa Santa de Deus, um conjunto de princípios e de
orientações foi sendo estabelecido com o objetivo de esclarecer, de maneira perfeita, a
verdadeira Doutrina de Nosso Senhor Jesus a fim de eliminar toda e qualquer
interpretação equivocada, ambígua ou não aprovada pelo Pai Celestial; composto,
também, por orientações de elevada moral e de boa conduta estabelecidos por Deus
Pai para que os Seus filhos e filhas vivam em santificação e honra; para que mereçam
as Suas bênçãos e, assim, testifiquem do Seu infinito amor e misericórdia em relação à
toda a Humanidade.
Como apostólicos(as) do Consolador afirmamos, convictos da verdade, que o
conjunto de princípios, de ensinos e de orientações que formam o legado desses
Santos de Deus visam a melhoria na fé, na confiança e na maneira de crer no poder de
Deus Pai e dos Seus Santos; na apresentação e no aprimoramento das ações e das
atitudes do viver e conviver de homens, mulheres e crianças de todas as idades. Eles
são abrangentes, ou seja, desde como crer e adorar ao Poder Celestial; como se
apresentar e se portar em ambientes públicos ou não; quanto à maneira honrada dos
trajes, dos cabelos e acessórios; como proceder com honradez na família, no lar, na
escola, no trabalho, nas Reuniões e atividades da Igreja; em relação aos compromissos
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de namoro, noivado, casamento e educação de filhos e filhas, bem como ao
cumprimento de contratos, de negociações e de acordos decorrentes do lidar cotidiano.
É com esperança e fé em Deus Pai, em Nosso Senhor Jesus Cristo, em Maria
Santíssima e no Poder Celestial e crendo que os ensinamentos do Divino Mestre são
valiosos e eficazes para tornar este mundo num lugar melhor para se viver e conviver
é que esta Igreja Apostólica tem divulgado que o precioso legado de fé estabelecido
pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo está à disposição de todos aqueles que
vierem a aceitá-lo como norma de conduta para uma vida aprovada pelo Pai Celestial...
É um tesouro espiritual acessível à toda e qualquer pessoa que almeja se aproximar
de Deus Pai e dos Seus Santos, no passado, hoje e sempre!
Prezado(a) leitor(a), sejamos reconhecidos por mais uma oportunidade de
prestarmos honra, ações de graças e de louvor à Santa Vó Rosa em reconhecimento
pelo transcurso de mais um ano do dia em que Ela foi galardoada como Santa
Vencedora e Espírito Consolador da promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Direcionemos reconhecimento e sinceros agradecimentos ao Santo Irmão Aldo por
haver merecido a honra de testemunhar e por divulgar o grandioso galardão que Deus
Pai e o Divino Espírito Santo concederam a essa Santa Poderosa; por haver cumprido
honradamente o Ministério de Profeta e Primaz desta Igreja Apostólica e também por
haver merecido a honra de, ao final de Sua vida terrena, ser incorporado ao Poder do
Pai para, investido de mais poder e liberdade de ação – sem as limitações de tempo, de
espaço e da vida terrena - participar efetivamente da obra de redenção e de salvação de
Nosso Senhor Jesus Cristo neste tempo presente, tempo da Regeneração.
Louvemos a Deus, Eterno Pai Celestial, ao Divino Espírito Santo e a Jesus Cristo
por haverem formado e enviado o Consolador e o Profeta Apostólico para
manifestarem o amor e o poder divinos em favor de tantos quantos puderem crer na
mensagem de vida e de salvação que, em nome de Nosso Senhor e Salvador, esta Igreja
Apostólica anuncia.
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Prezado(a) leitor(a)! Celebremos, jubilosos, essa data tão significativa, o “Dia do
Consolador”!
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Até breve...
-/-

SP., junho/2018 - Ane e Germano Keppler
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