“A Doutrina e Disciplina da Igreja Apostólica”
Estimados Irmãos e Irmãs apostólicos, todos os que amam a nossa Igreja e
tem fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a Doutrina e Disciplina
que nos foram legados por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão
Aldo.
Nosso Santo Primaz muito zelou deste alicerce e incentivou a todos para
que fossem cumpridores destas leis apostólicas. Vamos relembrar alguns dos
seus ensinos preciosos:
- “A Disciplina da Igreja em nada foi modificada, porque nos foi
concedida pela Santa Vó Rosa em nome de Jesus e do Pai; todavia,
alguns estão desviando do caminho e praticando a desobediência”;
- “A Igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se
portar, devem ser observadas, respeitadas e obedecidas pelos fiéis
Apostólicos; tanto na Igreja, como em seu lar e na sociedade em que
vivem, tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo
permanece inalterado”;
- “O uso de roupas extravagantes, fora da medida do padrão
apostólico, transparentes, justas, decotadas, o uso de pinturas e
maquiagens, não fazem parte da forma disciplinada que nossas irmãs
devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural
da criação Divina. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam
observar seus trajes moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e
barba totalmente aparadas. Não usem shorts, calças justas e agarradas
ao corpo. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram
interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus”;
- “O namoro e o noivado é uma fase importante da juventude e do
planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e
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preparem os passos do futuro de um lar e da família. Por isso a
recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral Cristã, com
procedimento respeitoso e honrados, evitando atos e comportamentos
indecorosos”;
- “Muito cuidado com o que veem na Internet, precisam ser sábios e
colocar a doutrina e disciplina em prática, para saberem discernir o que é
bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado e o que denigre a
moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana e
principalmente os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais,
cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes, pertences e
documentos, pois podem se tornarem públicos a pessoas oportunistas e
maldosas que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a
discórdia”;
-“Também no trabalho da Igreja e do Coral, tudo deve ser realizado
com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Vó Rosa nos
ensinou. Seja consagrado e obediente como filho de Deus em um
Tabernáculo Santo, para receber as virtudes e participar da Paz dos
Santos e Anjos que tem a permissão do Pai Celestial para conosco estar.
As reuniões devem ser silenciosas, sem movimentações desnecessárias,
com a atenção a todos os atos da mesma e principalmente a mensagem
que edifica e fortalece a nossa fé. Procurem desligar os celulares para
evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção, não tragam
brinquedos para as crianças em nossas reuniões, isto tira a atenção
delas e também de outras pessoas”.
Mais uma vez afirmamos que nossa Igreja precisa ser respeitada com
relação à Doutrina e Disciplina por todos os irmãos, sendo um exemplo aos mais
novos na fé e principalmente para esta humanidade tão carente de Paz e Amor.
Vamos conservar em nossa alma este tesouro que Jesus nos deu.
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A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de
muitos, mas, fere a Moral da Santa Doutrina; assim como, a Disciplina justa e
sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas,
evita os excessos, a iniquidade e o escândalo.
Por esse motivo, sem Disciplina não há moralização dos costumes, nem se
dá a purificação da alma.
Recomendamos que aceitem e guardem estes conselhos em seu coração e
sejam muito fiéis a sua fé de Apostólicos de Jesus, da Virgem Maria Santíssima,
da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para poder receber de Deus Criador o
mérito de ser um filho amado, e ter sua proteção e amparo e a bem-aventurança
de um dia herdar a eternidade.
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