“A Grande Glória da Santa Vó Rosa e o Valor do seu
Ministério entre o seu Povo”
A Santa Vó Rosa em sua vida terrena, sempre defendeu os fracos, os
necessitados e os humildes. Foi de uma bondade sem fim, era grande o seu
interesse em ajudar os que a buscavam, tendo a firme confiança que teriam o
amparo e o consolo que precisavam.
Era conselheira e amiga de todos os que a procuravam, sempre foi assim, e
era muito conhecida no Bairro do Tatuapé pela sua bondade e coragem. Quando
precisava tomar medidas para salvar alguém de um perigo e mostrar a verdade
e o caminho a ser seguido, ela o fazia com muita justiça e amor, e os que
aceitavam seus conselhos e orientações, eram bem-sucedidos.
Ela ajudou a muitos que não eram da Igreja; e, em todo o seu passado,
sempre agiu com toda a misericórdia e bondade.
Na Igreja foi um exemplo de dedicação e amor. Quantos jovens ela salvou
da morte e da corrupção. Quantos casais ela amparou pela sua sabedoria e
conselhos. Muitas vezes tomava certas medidas dentro da Igreja e em ocasiões
especiais, para unir corações e dar lições de moral.
Certa vez, agindo com sua sabedoria e sabendo que entre casais havia a
indiferença, a frieza de corações e o orgulho (isto até entre obreiros e pastores),
no final de uma festa deu-lhes uma belíssima lição, fez com que cada casal, que
Ela escolhia, se abraçassem, e todos a obedeciam. E assim aconselhando e
ensinando dava uma lição de amor e união.
Os que eram orgulhosos e cheios de si, a Santa Vó Rosa com toda
sabedoria, sem ofender ou humilhar, mostrava-lhes e ensinava-lhes esta lição
de amor e união, para que percebessem a sua fraqueza.
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Ela levantava o ânimo dos tímidos, ajudava os fracos, encorajava os
desanimados e os oprimidos com lições de alto valor moral. E foi assim que
salvou a muitos, transformou corações e uniu os espíritos.
Felizes foram os que deram crédito aos seus conselhos, pondo-os em
prática; aceitando sua correção e seus conselhos e souberam amá-la, respeitála e creram nos seus dons preciosos, principalmente no da revelação, crendo
que Jesus falava por meio dela à sua Igreja.
Mesmo no seu corpo, realizou milagres importantes, quando ainda exercia o
seu ministério de diaconisa; restabeleceu a vista de uma mocinha que não
enxergava quando lhe impôs as suas mãos, salvou a vida de uma criança
recém-nascida que estava desenganada com broncopneumonia, salvou a vida
de um moço que havia sido operado da garganta e nariz e teve uma
hemorragia, que não havia nada que parasse o sangue.
Muitos milagres e curas importantes Ela realizou junto com Jesus, quando
ainda no seu corpo, porém, não as divulgava, porque sempre foi humilde, não
se vangloriava dos seus feitos e não se engrandecia. Sempre foi muito simples
de coração.
Realizou uma obra perfeita e gloriosa, deu ao Irmão Aldo a glória de fazer
parte do seu ministério, preparando-o a sua semelhança e fazendo participante
dos seus milagres e de seus dons.
Em nossos dias, ao lado de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo,
vem abençoando e protegendo a muitos, sempre com o objetivo de aliviar os
sofrimentos e trazer paz, alegria aos lares, aos corações sinceros e humildes
que depositam fé e confiança no seu ministério.
Prezados irmãos, saibam dar valor a data de DEZ DE JUNHO, aniversário
de nascimento da Santa Vó Rosa, prestando seu louvor e gratidão a Deus, a
Jesus Nosso Senhor, a Virgem Maria e ao Santo Irmão Aldo, pela grande vitória
desta Santa em ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus e, Rainha dos
Céus.
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Saibam dar valor ao ministério do Santo Irmão Aldo e a esta Igreja
Apostólica, pois são frutos da obra gloriosa da Santa Vó Rosa, do seu grande
amor pelo seu povo e pelo Reino dos Céus.
Parabéns Santa Vó Rosa, Parabéns Igreja Apostólica, por mais um ano de
grandes feitos em benefício deste povo que vos ama!
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