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59. As Promessas de Redenção e de Salvação

Prezado(a) leitor(a), nesses dias que antecedem a celebração do Natal do Menino
Jesus, nós, apostólicos, rememoramos a origem desse grande acontecimento - um
marco na História da Humanidade - com o intuito de bem esclarecê-lo para tantos
quantos tenham interesse em compreender os mistérios dos Céus e para que, com mais
entendimento, possam valorizar tudo o quanto foi sendo realizado pela providência
divina, ao longo do tempo, a fim de que todos nós pudéssemos ser alcançados pela
Redenção e a Salvação do Messias prometido.
Através dos Profetas do passado, Deus Pai anunciou que, com o Seu Divino
Espírito Santo, enviaria o Messias, na pessoa de Seu Amado Filho, o Primogênito
da Criação Divina, com a missão de redimir a criatura humana que, dominada pelo
engano e pelo pecado, d’Ele se afastara.
Ao longo do tempo os Profetas Moisés, Daniel, Isaías, Malaquias, Miquéias, o
Salmista Davi e muitos outros Santos do Senhor anunciaram e, em muitas ocasiões,
rememoraram a divina promessa aos integrantes do povo de Israel, em cujo meio
nasceria aquela que seria a Mãe do Filho do Altíssimo. Assim aconteceu, também,
para que a fé e a confiança daquele povo nas palavras divinas fossem mantidas e
preservadas da influência do engano e da maldade.
Algumas dessas profecias se destacam das demais. O Profeta Isaías anunciou
que chegaria o tempo em que: “O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos
que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a Luz”. Esse Santo de
Deus afirmou também que: “Porque um Menino nos nasceu, um filho se nos deu; o
governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro,
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz...”. Inclusive, indicou como a chegada
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do Messias seria reconhecida ao anunciar: “Portanto o Senhor mesmo vos dará um
sinal: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanu el”.
Quanto ao local onde nasceria o Messias, o Profeta Miquéias anunciou: “E tu
Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti
me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos,
desde os dias da eternidade”.
Deus Pai havia prometido ao Salmista Davi que, da sua descendência viria o
Messias tão aguardado. Chegou o tempo em que essa promessa foi cumprida com o
nascimento daquela que seria a Mãe do Filho do Altíssimo, predestinada a cumprir
missão especial para o Reino dos Céus. Desde o início de Sua existência, aquel a
pequenina criança foi revestida com os dons da graça santificante para, no devido
tempo, se tornar no Tabernáculo da Verdadeira Aliança. Sendo santa e imaculada,
Ela foi o sacrário do corpo Santo do Filho Unigênito do Pai Celestial, co ncebido por
milagre do Divino Espírito Santo. De maneira inédita e maravilhosa, se deu a
anunciação do Anjo à Virgem Maria e o consequente nascimento do Messias
prometido, do Menino Jesus! Sob os ternos cuidados de Sua Santa Mãe e com o zelo
de São José, desde a infância até atingir a idade adulta, a vida do Menino Jesus foi
resguardada de todo o mal.
Nosso Senhor Jesus muito trabalhou em favor do Reino dos Céus e cumpriu
plenamente a missão que recebeu do Pai Celestial realizando grandiosa obra de amor,
de perdão e de justiça... Os prodígios, sinais e maravilhas que realizou foram inéditos,
ou seja, até então nunca haviam sido contemplados na terra. Após o Seu martírio,
morte e ressurreição, o Divino Salvador foi arrebatado aos Céus em Seu próprio
Corpo Santo nascido da Virgem Maria e, com glória e esplendor, foi colocado à
destra de Deus para, com Ele, reinar para toda a eternidade.
Decorridos tantos séculos, Nosso Senhor Jesus voltou à terra para cumprir o
que havia prometido aos Seus Apóstolos e Seguidores! Em Sua Segunda Vinda, Ele
preparou e enviou o Consolador prometido, fato ocorrido na pessoa da Santa Vó
Rosa. Com Ela, NS Jesus restaurou a Igreja Apostólica e formou “um só rebanho”
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para trilhar o caminho do bem e da verdade, conduzido pelo Pastor que Ele
anunciou que haveria de existir, palavra que se cumpriu na pessoa do Santo Irmão
Aldo!

3

Prezado(a) leitor(a)! Glorifiquemos a Deus Pai e ao Seu Divino Espírito por
haverem cumprido as promessas de Redenção e de Salvação aguardadas desde a
mais remota Antiguidade por pessoas de fé e de bom coração. Sejamos igualmente
reconhecidos e agradecidos à Maria Santíssima, bendita Mãe do Filho do
Altíssimo, Rainha dos Céus e Mãe dos filhos e filhas de Deus.
Exaltemos e expressemos ações de graças e de louvor ao Nosso Senhor
Jesus, sendo reconhecidos a Ele por haver cumprido a divina missão que recebeu
do Pai Celestial e pela conquista da glória de ser, para toda a eternidade, o Divino
Redentor e Salvador de tantos quantos n’Ele puderem crer, tanto no passado, como
hoje e sempre!
Até breve...
-/-

SP., junho/2018 - Ane e Germano Keppler
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