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69. Celebrando o “Dia dos Pais”

Em comemoração ao “Dia dos Pais”, realizada anualmente nesta Igreja
Apostólica, direcionamos ações de graças, de louvor e respeitosa reverência a Deus,
Eterno Pai e Divino Criador em reconhecimento pela grandeza e justiça das Suas
obras. Homenageamos ao Santo Irmão Aldo, o Profeta e Sucessor do Consolador
porque, como Primaz desta Igreja Apostólica, conduziu por longo tempo essa obra de
Deus na terra com mão poderosa. Incorporado ao Poder Celestial, esse Santo de Deus
continua intercedendo em favor de tantos quantos n’Ele confiam e que creem na Sua
participação efetiva na obra de redenção e salvação de NS Jesus Cristo do tempo
presente. Prestamos, também, a nossa homenagem aos Pais em consideração ao que
eles realizam em favor do lar e da formação de filhos e filhas honrados e bem dispostos
para contribuírem para que este mundo seja um lugar melhor para viver e conviver.
O Altíssimo Deus e Pai Celestial, reverenciado nos Céus e na terra, é o Divino
Criador de tudo de bom e perfeito que neste mundo há. Com infinita sabedoria, amor,
poder e ação do Seu Divino Espírito Santo, Ele criou o homem à Sua imagem e
semelhança e, a partir dele, criou a mulher, dando a ambos, na mesma proporção, a
vida do corpo e do espírito. Ele tem sido reverenciado e louvado nos Céus pela Milícia
Celestial formada por Serafins, Querubins, Arcanjos, Santos e Anjos com melodias e
louvores de inigualável sonoridade e beleza, como revelou a Santa Vó Rosa nos primeiros
anos da existência desta Igreja Apostólica quando, falando em nome de NS Jesus,
testificou o que Ele havia revelado a Ela a respeito da magnitude e da glória que existe
no Reino dos Céus.
Na terra, desde os tempos mais antigos, os filhos e filhas de Deus prestam
homenagem a Ele, reconhecendo-O como Pai Celestial, também em agradecimento
pela magnitude de Suas obras e por Seu amor, justiça e misericórdia em relação à toda
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a humanidade por Ele criada. Ao seu tempo, o Profeta Isaías exaltou ao Soberano Deus
assim se expressando: “-Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está
cheia de sua glória!”. O Salmista e Rei Davi entoou: “Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus;
seja a tua glória sobre toda a terra!” Incentivando os fiéis de seu tempo a louvarem a
Deus Pai, o Salmista recomendou: “- Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom; porque
a sua misericórdia dura para sempre”.
Como Apostólicos(as) do Consolador somos gratos e reconhecidos a Deus Pai
Celestial pela grandiosidade das Suas realizações no decorrer dos tempos e por
havermos sido alcançados pela Sua divina graça e misericórdia através de NS Jesus, da
bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, inclusive pelos
Anjos do Poder Celestial que, sob o comando desses Santos Poderosos, manifestam o
Poder do Pai em favor dos fiéis e daqueles que estão à procura de um caminho que os
conduza aos Céus e para junto do Divino Criador.
É justo diante de Deus Pai e dos Seus Santos que nessa data festiva expressemos
agradecimento e prestemos homenagens ao Santo Irmão Aldo. Assim o fazemos porque
somos reconhecidos de que, com sabedoria, firmeza e coragem esse Santo dos Céus
cumpriu perfeitamente bem o Ministério de Primaz, de Profeta e de Sucessor do
Consolador nesta Igreja Apostólica. Também porque Ele foi exemplo de verdadeiro filho
de Deus, inclusive porque, como Profeta Apostólico, Ele agiu fielmente em nome da
Santa Vó Rosa transmitindo ensinos, orientações e recomendações à respeito da
maneira de viver aprovada por Deus Pai para que os Seus filhos e filhas possam merecer
a proteção celestial enquanto aqui viverem e para que, ao final da jornada terrena,
mereçam a salvação de NS Jesus Cristo que, com a Santa Vó Rosa e com Ele, Santo
Irmão Aldo, os conduzirão à presença do Eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia,
que os receberá como integrantes da região celestial para toda a eternidade.
Objetivando a paz e o bom entrosamento nas famílias, o Santo Irmão Aldo legou
conselhos e preciosos ensinos à respeito da responsabilidade dos pais quanto à pratica
da fé, da honradez, da justiça, da boa conduta, do amor e da misericórdia que precisam
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manter em sua vida, afim de que os seus filhos e filhas tenham em quem pautar a sua
conduta, em quem se “espelhar” para que, no futuro, sejam pessoas bem preparadas
que saibam viver e conviver bem. Desde as atitudes simples do dia-a-dia, como por
exemplo, na maneira de se relacionar com respeito e cordialidade na família, no
trabalho, na Igreja e, de maneira geral, com o semelhante; até diante de situações mais
complexas que exigem decisões difíceis, os pais precisam manter a integridade de sua
conduta, como ensinou o Profeta Apostólico ao se referir à responsabilidade assumida
por eles perante Deus Pai e Poder Celestial quando se tornaram pais. Tudo isso lhes
parece difícil e complexo, prezados Pais? Sim, é tudo isso, e em alguns momentos da
vida, até mais do que mencionamos! Ser um “pai honrado e respeitado” perante a família
é difícil e trabalhoso, porém, “quem em Deus confiou, nunca se enganou” e “quem na
Santa Vó Rosa confiar, sempre vencerá”, são preciosos incentivo de fé para ajudá-los a
superar as dificuldades e a prosseguir a sua jornada. Lembrem-se sempre dessas
recomendações que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram, prezados Pais!
Aos filhos e filhas, o Santo Irmão Aldo recomendou que sejam sempre
agradecidos, bondosos e afetuosos em relação aos seus próprios pais, ou em relação
àqueles que ocupam o lugar e exercem a função de pai perante a família. Esse Santo de
Deus recomendou, também, que os filhos e filhas sejam reconhecidos pelo trabalho e
pelo esforço que os pais fizeram, ou que ainda fazem, para criá-los e educá-los num
bom caminho e pelo preparo moral e espiritual que lhes proporcionaram, ou que ainda
lhes proporcionam. Sejam gratos, também, pela segurança que a presença deles
transmite a Vocês e pelo abraço caloroso e afetivo com o qual Vocês, filhos e filhas, são
acolhidos nos momentos difíceis da vida.
Prezado(a) leitor(a)! Recomendamos a Você e aos filhos e filhas que as expressões
afáveis que, nesta Data Especial, direcionarem ao seus Pais, ou àqueles que ocupam o
lugar de um pai perante as suas famílias, sejam renovadas ao longo de todo o tempo em
que Vocês puderem desfrutar da presença deles em seu viver. Saibam que as
manifestações sinceras de carinho, de afeto e de cordialidade dedicadas a eles,
amenizam as lutas e o cansaço do lidar cotidiano e muito confortam a alma dos seus
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pais, inclusive, são afabilidades que tornam os relacionamentos mais agradáveis e o lar
acolhedor, à semelhança de um refúgio seguro para toda a sua família.
De nossa parte, rogamos a Deus e Soberano Pai Celestial; ao NS Jesus Cristo;
à bendita Mãe Maria Santíssima; à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o Poder
Celestial que protejam e amparem a todos os Senhores Pais; que Eles lhes concedam
muito bom ânimo, sabedoria, saúde e paz; força, coragem e muita fé no Poder dos Céus
para que possam ser bem-sucedidos como ‘pais de família’ ...
Desejamos a todos os Senhores um feliz e abençoado “Dia dos Pais” com os
nossos respeitosos cumprimentos por essa data especial!
Até breve, prezado(a) leitor(a)...
-/-

SP., agosto/2018 - Ane e Germano Keppler
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