008 - “PREPARANDO A CELEBRAÇÃO DO NATAL DE JESUS”
Natal! É tempo de grande júbilo; é celebração que inspira mais
amor e paz; mais bondade e amor fraternal; que aproxima famílias e
fortalece a sincera amizade!
Prezado(a) leitor(a), os fatos e as circunstâncias do nascimento de
Nosso Senhor Jesus não constituem apenas as bases uma linda história
relembrada tradicionalmente todos os anos... Há que se considerar o
profundo significado que esse acontecimento representa para todos nós
que cremos em Deus Pai, no Seu Divino Espírito Santo, na bendita Mãe
Maria Santíssima, em Nosso Senhor Jesus e nos Santos e Anjos do Poder
Celestial; bem como no Consolador prometido, a Santa Vó Rosa, e no
Pastor anunciado pelo Divino Mestre, o Santo Irmão Aldo, Santos estes
que foram formados no tempo presente, cujos respectivos legados de
boas obras constituem perfeitos exemplos de vida e fé que engrandecem,
valorizam e dão vida aos Ensinos Doutrinários e de boa conduta que
Nosso Senhor Jesus veio a terra ensinar em Sua primeira vinda; os quais
foram, mais uma vez, sendo ensinados por Ele, Jesus, através da Santa
Vó Rosa à Igreja Apostólica do tempo presente, restaurada por ambos,
quando então Ele consolidou a Sua segunda vinda a este mundo.
Como representante e porta-voz da Santa Vó Rosa, o Santo Irmão
Aldo ensinou, também que, o relato dos fatos e das circunstâncias da
vinda e do ministério de Jesus têm por objetivo fortalecer a fé nos
corações e glorificar a Deus Pai e ao Seu Divino Espírito, em
reconhecimento pelas providências que Eles tomaram a respeito da vinda
do Messias, aquele que viria, da parte do Pai para se dar em sacrifício
em favor da redenção e da salvação da alma de homens e mulheres de
boa vontade e fé.
Mais duas razões levaram o Santo Irmão Aldo a doutrinar a respeito
do Natal de Jesus, por meio de publicações em Boletim de circulação
interna, largamente divulgados a toda a Igreja! A primeira delas é para
que as crianças e os muito jovens tenham esses fatos gravados no
coração e para que os demais alcancem perfeito conhecimento quanto
aos objetivos do Natal de Nosso Senhor Jesus. A segunda razão é para
que esses fatos sirvam de exemplo para cada um de nós e para que
meditemos no significado da mensagem do Natal de Jesus para o nosso
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viver e para a humanidade em geral; também, a fim de que, com
verdadeira fé e reconhecimento, possamos celebrar o nascimento do
Menino Jesus com verdadeiro júbilo na alma, inclusive para que sejamos
sábios, prudentes e moderados nas celebrações natalinas em família ou
entre amigos!
Sim, prezado(a) leitor(a), nós apostólicos sentimo-nos felizes e
jubilosos ao nos prepararmos para a celebração do Natal do Menino
Jesus!
Muito nos alegramos em expressar cumprimentos natalinos
pessoalmente ou pelos diversos meios de comunicação disponíveis, entre
eles, telefonemas e cartões alusivos a essa data. Assim procedemos em
relação às pessoas da nossas relações sociais, sejam parentes, amigos,
colegas de trabalho, de escola, vizinhança, enfim, a tantos quantos
tenham interesse em compartilhar votos de “um Feliz Natal!”
Quanto a troca de presentes, tão usual nesses dias festivos, nós nos
preparamos com moderação, sem tendência ao exagero nem ao
endividamento desenfreado destinado a ostentar uma situação diversa
da real, atitude que por si só descaracterizaria o significado da celebração
do nascimento do Menino Jesus.
Preparamos, sim, a nossa casa e os Templos de nossa Igreja para
o Natal, a partir de decorações alusivas que tornam o ambiente alegre e
festivo! Inclusive temos grande contentamento no preparo de refeições
um pouco mais elaboradas para a Ceia e o almoço de Natal, cada um na
medida de suas posses, sobretudo com o desejo de reunir os adultos, os
jovens e as crianças da nossa família para que possam desfrutar de alguN
momentos alegres e festivos em companhia de pessoas estimadas.
Quanto a celebração religiosa, nos reunimos na Sede e nas
Congregações da nossa Igreja a fim de, unidos numa só fé e num só
espírito, prestarmos adoração, ações de graças e de louvor a Deus Pai e
a todo o Poder Celestial, em reconhecimento pelo significado dessa data
para o Reino dos Céus, para nós apostólicos do Consolador; para os
cristãos e, de uma maneira geral, para toda a humanidade.
Prezado(a) leitor(a), desejamos a Você um “Feliz Natal” com
Nosso Senhor Jesus Cristo em seu coração e que esses dias festivos
sejam muito abençoados por Maria Santíssima, bendita Mãe dos filhos e
filhas de Deus; pelo Consolador, a Santa Vó Rosa e pelo Santo Pastor e
Página 2
Rua Baguari, 158 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP 03084-900 – Fone (11) 2941-7066 – (Copyright © desde 1954)
www.igrejaapostolica.org – www.horamilagrosa.org

Profeta Apostólico, o Santo Irmão Aldo; votos estes extensivos aos seus
familiares e amigos!
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