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71. Agradecendo aos Céus pela vida e missão do Santo Irmão Aldo
Nós, apostólicos(as) do Consolador, celebramos a 31 de agosto, mais um ano da
data do nascimento do Santo Irmão Aldo, pessoa honrada que, por longo tempo, esteve
à frente desta Igreja Apostólica, dirigindo as atividades e as realizações da mesma.
O Irmão Aldo foi predestinado por Deus, o Pai Celestial, para cumprir missão
relevante em Sua obra na terra, tanto que Ele nasceu dotado de capacidades e de
virtudes divinas. No devido tempo, atendendo ao chamado da Santa Vó Rosa, Ele passou
a servi-La nas atividades desta Igreja. Com a aprovação do Pai e do Seu Divino Espirito,
Ela O preparou e, com Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, aprimorou os
dons com os quais Ele havia nascido, capacitando-O, então, para cumprir a missão de
Sucessor e Representante do Seu poder, depois que Ela fosse para os Céus e, em espírito
e verdade, passasse a exercer a missão de Consolador da promessa do Divino Mestre.
Foi notória e admirável a dedicação desse Santo de Deus em servir ao Reino dos
Céus e a Igreja Apostólica, à frente da qual Ele cumpriu, por longo tempo,
simultaneamente e com honra, o Ministério de Sucessor do Consolador, de Primaz e
de Profeta Apostólico do tempo presente!
“Eu vou sempre lutar por aquilo que a Santa Vó Rosa me deixou: a Doutrina e a
Disciplina da Igreja Apostólica” foi o que esse Servo de Deus sempre afirmou, valiosa
norma de conduta que Ele cumpriu fielmente durante todo o tempo em que dirigiu as
atividades e realizações desta Igreja; período em que, com justiça, amor, bondade e
desejando apenas o bem daqueles que n’Ele creram como Enviado de Deus, tanto
ensinou, aconselhou, orientou, incentivou, fortaleceu a fé em muitos corações,
objetivando a formação de filhos e filhas para Deus, Pai e Soberano Senhor.
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Deste modo, cumpriu-se na pessoa do Santo Irmão Aldo, o que, Nosso Senhor
Jesus Cristo anunciou aos Seus Apóstolos ao afirmar que “chegaria o tempo em que
haveria um só rebanho e um só Pastor”.
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Ao término de Sua missão na terra, Ele foi integrado ao Poder Celestial, de onde
continua a ser - para aqueles que assim creem e confiam - o Pastor que o Divino Mestre
anunciou que haveria de existir para ajuntar e conduzir aqueles que assim pudessem
crer no caminho do bem e da verdade.
Prezado(a) leitor(a)! Comemoremos essa data festiva expressando ações de graças
e de louvor a Deus Pai e ao Seu Divino Espírito Santo; ao Nosso Senhor Jesus Cristo;
a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e a todo o Poder Celestial, em reconhecimento
pela preciosa vida e pela grandiosa missão desse Santo Profeta!
Sejamos reconhecidos e agradecidos ao Santo Irmão Aldo pelo valioso exemplo
de amor e dedicação a Deus Pai e a esta Igreja que n’Ele pudemos contemplar e pelo
honroso Ministério que Ele cumpriu nesta obra de caridade e fé. Direcionemos ações
de graças e de louvor a esse Santo de Deus porque, glorificado nos Céus e integrado
ao Poder Celestial, consequentemente revestido de mais poder divino e de liberdade
de ação, Ele continua intercedendo diante de Deus Pai e dos Seus Santos em favor
de tantos quantos assim confiam e por aqueles que haverão de alcançar a redenção e
a salvação de Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, em favor do mundo em que
vivemos e também por todos nós apostólicos(as), afim de que alcancemos mais amor,
sabedoria, compreensão e para que tenhamos conduta justa e honrada afim de que,
alicerçados na verdadeira fé, possamos contribuir para que aqui seja, de fato, um lugar
melhor para viver e conviver!
Até breve, prezado(a) leitor(a)...
-/-

SP., agosto/2018 - Ane e Germano Keppler
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