“A Doutrina e Disciplina da Igreja devem ser respeitadas
por todos os Apostólicos”
A doutrina e a disciplina de nossa amada Igreja Apostólica são as fontes da
água da vida e quem quer ter a vida e ser feliz em seu viver deve guardá-las no
coração e praticá-las com amor e devoção.
A nossa Doutrina é a palavra dos Céus que cria e pode criar homens santos
para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, é vida para quem a coloca em
prática no seu viver, pois vem de Deus por meio de Jesus e da Santa Vó Rosa.
A disciplina apostólica é o conjunto de princípios de elevada moral e regras
de um bom viver que honra a vida dos apostólicos.
Assim sendo, os ensinos doutrinários e de boa conduta, que formam o
conjunto da doutrina e da disciplina de nossa Igreja, devem ser praticados por
todos com muito amor e entendimento.
Jesus assim ensinou para quem quer ter a graça de Deus e do Consolador:
“Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e
humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. Porque
o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.
Nosso Senhor quis dizer que a sua doutrina é suave, é fácil e agradável de
viver e sua disciplina é leve, não escraviza a ninguém, mas conduz o fiel de
maneira segura pelo caminho do bem.
Se querem ter toda a proteção dos Céus, dos Santos e dos Anjos a fim de
que sejam bem-sucedidos em sua vida, devem obedecer por amor. Muitos não
são felizes, não têm paz no coração e nada lhes vai bem porque deixam de
obedecer aos ensinos da Igreja; preferem fazer o errado e aquilo que a Igreja
não ensina, deixando de obedecer a disciplina que aqui aprendem. Por isso, não
são bem-sucedidos no seu viver e lutam com tanta dificuldade!
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A Santa Vó Rosa deu a sua vida pela doutrina e pela disciplina e muito lutou
para que fossem compreendidas e aceitas pelos corações bons e humildes. O
Santo Irmão Aldo sempre lutou para manter esta igreja consagrada e
santificada nesta disciplina.
Nós, do Conselho Deliberativo, estamos lutando muito para mantê-la e
afirmamos aos irmãos e irmãs apostólicos que, a disciplina em nada mudou e
não mudará, pois se constitui em regras de honra e dignidade para o filho de
Deus, e nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa.
Pedimos e aconselhamos às irmãs que estão usando suas vestes bem mais
curtas, fora da disciplina apostólica, que a medida estipulada por Jesus, é dois
dedos abaixo do meio da barriga das pernas, e, que se adequem e voltem a
usar na medida certa, pois, assim darão esta alegria a Santa Vó e ao Santo
Irmão Aldo, sendo, pois, uma filha obediente e consagrada.
Da mesma forma, alguns irmãos estão utilizando cortes de cabelos
extravagantes, barbas e cavanhaques, bem como shorts e bermudas, mesmo
sabendo que nossa disciplina não permite. Orientamos para serem discretos e
sensatos na observação e obediência às nossas regras disciplinares, o que para
nós, apostólicos, é uma honra.
Irmãos e Irmãs, não forcem a situação, voltem a ser apostólicos, se
arrependam, pois, a obediência à disciplina de nossa igreja é fruto do amor de
cada apostólico, e aquele que assim proceder será sempre abençoado, protegido
e amparado pelos nossos santos poderosos e viverá sempre feliz.
Prezado povo apostólico! A doutrina e a disciplina da Igreja precisam ser
obedecidas e respeitadas voluntariamente por todos os apostólicos, muito
embora, infelizmente, alguns irmãos estão dando valor e aceitando conversas,
sentimentos e costumes que não edificam o filho de Deus, que são plantados
por pessoas que não são da Santa Vó Rosa e nem do Santo Irmão Aldo, mesmo
estando em nosso meio. Por isso, pedimos que se arrependam e procurem ser
fieis ao seu voto de Batismo e principalmente ao nosso Deus e aos seus Santos.
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Lembre-se: a sua salvação depende de você, sua conduta, seu proceder, sua
maneira de agir e confiar.
Devem se lembrar também que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo
muito lutaram para preservar a unidade da Igreja, a fé em Jesus, Nosso Senhor,
e em Maria Santíssima e nos Santos.
As Reuniões de nossa Igreja são poderosas e muito santas, pois contam
com a presença de Santos poderosos, de Jesus, Nosso Senhor, da Santa Vó
Rosa, de Maria Santíssima, e do Santo Irmão Aldo, além de toda a unção do
Espírito de Deus para abençoar e santificar o seu povo. Porém, Eles exigem que
todos sejam obedientes à Doutrina e à Disciplina que Jesus e a Santa Vó Rosa
nos deram como princípios e regras de boa conduta para os verdadeiros filhos
de Deus e do Consolador.
Esperamos que todos deem muito valor a estes ensinos e conselhos, e que
procurem ser muito obedientes para que possamos continuar com a graça
protetora de Deus e dos seus Santos sobre todos nossos irmãos apostólicos
fiéis. Lembrem-se: “A Igreja Apostólica não mudou e nada mudará”.
Vamos todos lutar para conservar esse belíssimo tesouro que Jesus, a
Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram com tanto amor: “A
Doutrina e a Disciplina da nossa amada Igreja Apostólica”
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