“A Perfeita Unidade do Espírito”
Estimados Irmãos apostólicos, para que a nossa Igreja seja sempre
vitoriosa e cumpra a missão para a qual foi restaurada aqui na terra por Jesus,
precisa sempre da união do seu povo, pois sem a verdadeira união do povo
apostólico, nunca chegaremos a perfeição espiritual almejada por Deus, Nosso
Pai, por Jesus, Nosso Senhor e pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade, e
nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra.
Jesus, Nosso Senhor, antes de subir aos céus, fez um pedido importante ao
Nosso Deus, na Sua Oração Sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre, conforme
está registrada no Evangelho do Apóstolo São João: “Pai Santo, guarda-os no
Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós somos
um na unidade do espírito, para serem também consagrados na
verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer
em mim, por meio da Sua palavra, para que todos sejam uma coisa só,
assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um
em nós, afim de que o mundo creia que tu me enviaste. (E nos dias de
hoje, o mundo creia que Jesus enviou a Santa Vó Rosa). Quanto a mim,
dei-lhes a glória que tu me comunicaste, para que sejam um como nós
somos um: Eu neles e tu em mim, para chegarem, a Perfeita Unidade, e,
portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como
amaste a mim”.
O que vem a ser esta Perfeita Unidade a que Nosso Senhor Jesus se refere?
E como se deve dar esta unidade? Primeiramente precisa haver o amor ao
próximo, que é o segundo e mais importante mandamento dado por Deus ao
seu povo, para que sejam realmente seus filhos. Portanto, onde existe o amor
deve haver a União de corações, o respeito de um para com o outro, a
humildade em relação ao seu irmão, e, outro fator importante, é de um ajudar o
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outro, tanto no trabalho da Igreja ou na sua vida particular, na amizade e no
bom trato com o seu semelhante.
A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, dependem deste amor e desta
união entre os apostólicos: no lar, na família, na Igreja, no trabalho dos Coros,
dos obreiros, seja o cargo que for. Precisa haver uma perfeita unidade de
espírito; e onde existem inimizades, discórdia, disputas, invejas e teimosias,
não pode haver esta perfeita unidade.
Por isso, lhes aconselhamos e lhes pedimos em nome da Santa Vó Rosa e
do Santo Irmão Aldo, que evitem todos os sentimentos que impedem a unidade
do povo apostólico e o bom desempenho em todo o nosso trabalho.
Lutem prezados Irmãos Apostólicos, contra tudo que possa atrapalhar a
Unidade da Igreja e do seu povo, sejam mansos e humildes de coração, unidos
e trabalhem pelo progresso da Igreja e do nosso povo, buscando sempre na
Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, a força, o poder e a sabedoria para
serem perfeitos na união entre apostólicos; e só assim seremos a Igreja
Vitoriosa, para darmos a Deus e aos seus Santos, a oportunidade de salvar um
número muito grande de almas para os Céus.
Prezados Irmãos e Irmãs: estes ensinos preciosos fazem parte da Doutrina
do Evangelho do Reino dos Céus, dada por Jesus, Nosso Senhor, através da
Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a nossa perfeição espiritual como
filhos de Deus e para gozarmos de todas as bênçãos Celestiais e a salvação de
nossa alma.
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