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54. O Legado do Consolador e do Seu Sucessor
Prezado(a) leitor(a)! Ao homenagearmos à Santa Vó Rosa por ocasião da celebração
do “Dia do Consolador” relembramos fatos significativos do início do Ministério terreno
dessa Santa de Deus e celebramos a Sua grandiosa vitória e o galardão que mereceu
receber de Deus Pai, do Seu Divino Espírito Santo e de Nosso Senhor Jesus Cristo: o
galardão de Espírito Consolador, “aquele que haveria de vir para convencer o mundo
do pecado, da justiça e do juízo”.
Antes de terminar os Seus dias na terra, a Santa Vó Rosa preparou um Senhor
para representá-La, para falar em Seu Nome; para ser o Seu Sucessor e Porta-voz, para
servi-La da mesma maneira como Ela serviu ao Nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa
escolhida foi o Irmão Aldo, ao qual essa Santa de Deus se manifestou após ser
galardoada nos Céus. Através d’Ele, Ela passou a se revelar à Igreja e ao mundo como
a “grande bênção” que Deus Pai enviou, uma nova oportunidade de redenção e de
salvação para a Humanidade.
Se nós apostólicos(as), entre tantas outras pessoas, tomamos conhecimento do
galardão que a Santa Vó Rosa recebeu de Deus Pai, do Seu Divino Espírito e de Nosso
Senhor Jesus e se pudemos crer e passar a confiar nessa Santa Viva e Poderosa; em
Seus milagres e prodígios e em Sua efetiva atuação na obra que Nosso Senhor Jesus
realiza nos dias presentes, foi graças aos perfeitos dons do Irmão Aldo e ao Ministério
de Primaz, de Profeta e de Sucessor do Consolador que Ele cumpriu por longo tempo à
frente desta obra de Deus, prezado(a) leitor(a)! Ele foi e continua sendo, em espírito e
verdade, o Pastor ao qual Nosso Senhor Jesus se referiu quando anunciou que chegaria
o tempo em que “haveria um só rebanho e um só Pastor”.
Durante o longo tempo em que cumpriu as funções de Primaz, de Profeta e de
Sucessor do Consolador, o Santo Irmão Aldo agiu da mesma maneira que a Santa Vó
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Rosa quanto ao atendimento do pedido que, no passado, Nosso Senhor Jesus Cristo fez
a Ela e à Direção por Ele constituída: “Meus Servos, ensinem o meu povo a viver!”
Sempre atento à qualidade e melhoria continuada das relações familiares, o Santo
Irmão Aldo recomendou que os casais vivam em paz, em harmonia e que respeitem o
compromisso conjugal, assumido diante da sociedade e de Deus Pai e dos Seus Santos;
que sejam esforçados em agir sempre com justiça, com misericórdia e consideração para
com o semelhante em todo o lidar cotidiano; que sejam dedicados à família que
constituíram, sendo exemplo de boa conduta e de perfeita fé para os seus filhos e filhas,
inclusive para que a paz, a alegria e a benção celestial estejam sempre presentes em
cada lar.
Aos filhos e filhas – crianças, jovens, moços e moças - Ele direcionou
recomendações no sentido de que vivam em paz e união fraternal; que aceitem os bons
conselhos dos seus pais, que os amparem na velhice; que sejam respeitosos e
responsáveis nos estudos e nas atividades de trabalho a fim de que, desde muito jovens,
estabeleçam as bases de um futuro profissional estável; que sejam dedicados à prática
do bem e da justiça para que, quando chegar o tempo de formarem um novo lar, uma
nova família, possam continuar sendo bem-sucedidos, prósperos e abençoados.
O Santo Irmão Aldo deixou sábios conselhos e orientações quanto a prática do
amor fraternal, da caridade, da justiça, da honestidade, da responsabilidade e de muita
confiança em Deus Pai e nos Seus Santos à tantos quantos almejam uma vida
abençoada e atividades de estudo e de trabalho bem sucedidas, oh! prezado(a) leitor(a),
inclusive porque estas são maneiras de se conduzir, de se apresentar e atitudes que
agregam valor à sua alma e que possibilitam a manifestação da graça e da proteção
divinas em favor do seu viver, do seu lar e das suas atividades de trabalho, de estudo e
de lazer justas e honestas, bem como na prestação de serviços para a Igreja do
Consolador.
Prezado(a) leitor(a)! Retomamos esse tema porque desejamos que Você
compreenda - cada vez melhor – que, vivenciado com perfeita fé, o conjunto de
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princípios e de orientações de elevada moral e de boa conduta que constitui o
legado da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é valioso e eficaz para aprimorar a
sua fé, a sua alma e a convivência com os seus familiares e as demais pessoas de seu
cotidiano.
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

