“A União é necessária para que sejamos UM com Deus e
seus Santos”
Prezados irmãos Apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna e
necessária ao nosso bom viver nessa terra como Apostólicos. Assim disse o
estimado Apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses, na linguagem de
hoje: “Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os
anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos
e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande
satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo
unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por
desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os
outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os
seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre
vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha: Ele tinha a
natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo
contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de
servo, tornando-se assim igual aos seres humanos”.
Esta bela instrução do amado Apóstolo sobre a união nos ensina estarmos
unidos a Cristo Jesus e hoje também à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao
Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso,
devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de
alma e mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja
e não apenas o nosso próprio interesse.
Nosso Santo Irmão Aldo em seus últimos anos conosco fisicamente, nos
instruiu muito sobre a necessidade da união, nos preparou para que fôssemos
unidos a ele e uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a
Igreja Apostólica avante, para que ela pudesse cumprir sua missão na terra.
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O Santo Irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para
mover os Céus e a terra para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de
Deus e de seus Santos e Anjos e salvar o maior número de almas possíveis para
o reino dos céus e sua glória.
Como exemplo citamos a união bonita e exemplar que havia e há entre
Jesus e sua mãe, Virgem Maria Santíssima; A união fértil que havia e há entre a
Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo; A união perfeita que há entre esses
Santos Poderosos e o Pai, nosso Deus, formando a Corte Celeste, comandando
todo o reino dos Céus.
Vejam que até para a Corte Celeste governar o Reino dos Céus, a Glória de
Deus e toda a Criação Divina, é necessária a verdadeira união entre eles, a
cooperação de cada um, para que seja feita a vontade do Deus Altíssimo e não
apenas a vontade de cada um, separadamente.
Se até nos céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor de
Deus e de seus Santos e Anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra,
nesse mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos
outros para sobrevivermos e superarmos todas as lutas da vida.
Por isso, já cantava o grande Salmista Davi em um de seus belos Salmos:
“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união... porque
nela Deus ordena a benção e a vida para sempre”. Vejam nesse salmo a
união como fonte de benção e de vida de Deus aos seus filhos na terra e para
sempre.
Cultivem a união em família; na igreja; no trabalho; na escola; na
convivência da boa vizinhança. Evitem as discussões, as divisões, as contendas,
as inimizades, as separações, porque tudo isso é falta de união, de amor e de
humildade e é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes
relacionamentos que tinham tudo para dar certo.
Foi por isso que o Divino Mestre Jesus fechou, com chave de ouro, sua
palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrado
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no evangelho de São João: “Pai, Eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça
que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens
amado a mim”.
Isso é a essência da união: Sermos unidos a Jesus e ao Pai, sabendo que
somos amados por eles. Sermos unidos uns aos outros, sabendo que nos
amamos no Senhor. Isso é glória, como ensinou Jesus, de sermos um entre nós
e um com eles, perfeitos em unidade, sempre unidos. Assim como já dizia nosso
hino, que a Santa Vó Rosa tanto gostava e nos incentivava cantar: “Sempre
unidos, marchamos com fervor”, pois ela sabia que unidos, sempre venceríamos
e cantaríamos a vitória final.
A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima, que religião
significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se
reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do
amado mestre Jesus: “De sermos um com o Pai e o Filho Jesus”; unidos,
consagrados, na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo de
nossa vida.
Que essa virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso
meio. Que Deus, Pai; Jesus, nosso Senhor; a Virgem Maria Santíssima; a Santa
Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam a virtude da união fazer morada entre nós
e produzir muitos frutos para honra, glória e louvor de Deus Pai e de todos os
seus Santos e Anjos, para toda eternidade. E assim, Unidos, Venceremos!
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