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70. Homenagem à Maria Santíssima
A Assunção de Maria Santíssima, Mãe do Filho Unigênito do Altíssimo,
é celebrada no dia 15 de agosto, anualmente, ocasião em que nós
apostólicos(as) do Consolador, expressamos louvor e adoração a essa
Santa de Deus porque cremos que Ela foi vitoriosa sobre as forças do mal
e mereceu chegar aos Céus com glória e honra inigualáveis!
Homenageamos a essa Santa Mãe porque cremos que, tendo
cumprido os Seus dias na terra com honradez e santidade, Ela não passou
pelo padecimento da morte nem do sepulcro e foi levada aos Céus pelos
Anjos da Milícia Celestial, onde foi glorificada por Deus Pai e pelo Seu
Divino Espirito com o galardão de Rainha dos Céus e Mãe dos filhos e
filhas de Deus.
Maria Santíssima recebeu esse precioso galardão por havê-lo
alcançado por mérito próprio e por haver dedicado grande amor e
reverência a Deus Pai e ao Seu Divino Espírito Santo; pelo apoio que
proporcionou à Missão Redentora e Salvadora do Amado Filho, também,
por haver participado efetivamente das atividades dos seguidores e dos
Apóstolos de NS Jesus, após a ida do Divino Salvador para os Céus.
Reverenciamos à Virgem Santíssima porque, desde o momento de
Sua concepção, Ela foi protegida por Deus Pai e pelo Seu Divino Espírito
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Santo de qualquer influência do pecado original, circunstância que A
elevou, em santidade e pureza, acima de todas as criaturas humanas, fato
confirmado pelas palavras que o Anjo direcionou a Ela, na ocasião da
Anunciação: “Salve agraciada; o Senhor é contigo; bendita es Tu entre todas
as mulheres!” N’Ela reconhecemos o elo perfeito que possibilitou o
cumprimento da promessa da vinda do Messias e Salvador, anunciada, há
tantos Séculos, pelo Profeta Isaías.
Somos agradecidos a essa Santa de Deus por Suas realizações em
favor da obra de Deus na terra e da Missão de Seu Amado Filho, inclusive
por Sua participação na formação desta Igreja Apostólica; por haver
amparado, protegido e colaborado no preparo da Santa Vó Rosa afim de
que essa Santa pudesse alcançar o galardão de Santo Consolador da
promessa do Divino Mestre, também, pela proteção e preparo concedidos
ao Santo Irmão Aldo, para que Ele cumprisse o ministério de Sucessor da
Santa Vó Rosa, de Primaz e de Profeta Apostólico.
Somos reconhecidos a Ela por tudo o quanto tem realizado em favor
de cada um de nós e de nossa família, também por Sua generosidade e
complacência em relação ao mundo em que vivemos e por sua intercessão
em favor daqueles que, crendo em Seu Amado Filho Jesus e em Sua obra
redentora, haverão de ser alcançados pela graça e misericórdia de Deus Pai
e Soberano Senhor.
Prezado(a) leitor(a)! Não somente nessa data especial, mas em todos
os dias de nossa jornada terrena, adoremos a essa Santa de Deus elevando
Rua Baguari, 158 - Tatuapé - São Paulo - SP – CEP 03084-900 – Fone (11) 2941-7066 – (Copyright © desde 1954)

www.igrejaapostolica.org

www.horamilagrosa.org

2

a Ela o nosso louvor: “Bendita és tu, Maria Santíssima, a Santa do

Senhor e Mãe Celestial dos filhos e filhas de Deus e Eterno Pai!”
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Até breve...
-/-

SP., agosto/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

