“A Proteção e o Amparo que a Santa Vó Rosa e Maria
Santíssima concedem ao Povo Apostólico”
Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, pela obra notável que realizaram
nesta terra quando aqui viveram, tiveram o mérito e o galardão de serem
coroadas Rainhas dos Céus e o direito de se assentarem em tronos ao lado de
Jesus Nosso Senhor e tomarem parte no seu governo e ajudá-lo na sua missão
de salvar, guardar e amparar os que se entregaram a Ele de todo o coração,
para viverem em santificação e obediência ao Nosso Deus e Pai.
Elas exercem o seu galardão de Mãe e Vó do povo apostólico. Maria
Santíssima sempre ajudou a Santa Vó Rosa a dar alívio, paz, salvação,
libertação e cura aos bons e humildes de coração. Não descuidam do seu povo e
sempre estão prontas para ajudar a todos os que clamam por seus nomes em
suas orações, desde que mereçam. Nunca duvidem da proteção e do poder
destas duas Santas.
Recomendamos a todas às mães apostólicas que, além de amar e confiar
nestas duas Santas, estejam sempre ligadas a Elas, pois ambas estão sempre
atentas para ajudá-las a educarem e criarem seus filhos no caminho do bem e
da verdade, e serem felizes no cumprimento de sua missão.
Nosso Santo Irmão Aldo nos ensinou que a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria
Santíssima exercem um grande poder e autoridade sobre todos os Santos. Elas
são muito amadas nos Céus e tudo o que pedem aos Santos em favor do seu
povo, são atendidas e, num instante, socorrem os aflitos e necessitados da
proteção celestial. Portanto, são a grande bênção para o povo Apostólico e para
todos os que vierem a crer na mensagem de nossa Igreja.
Agradeçam a Deus, a Jesus e ao Divino Espírito Santo pela existência
destas duas Santas poderosas e, neste Dia das Mães, prestem a Elas o seu
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louvor, adoração e gratidão por tudo que a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria
Santíssima fazem em favor das famílias de nossa amada Igreja Apostólica.
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