011 - “ANO NOVO COM FÉ E RENOVADAS ESPERANÇAS”
O início de mais um Ano Novo é semelhante ao amanhecer de um
novo dia para aquele que crê e confia em Deus Pai e nos Seus Santos.
Um novo amanhecer traz a esperança de um dia de paz; de sucesso no
trabalho; de boa convivência no lar e de bom relacionamento com o
semelhante... É também a renovação da esperança de colaborar para
manter a paz nos corações daqueles que vivem ao seu redor e de
continuar vivenciando as “boas novas de salvação” do Natal de Jesus,
quais sejam, o amor, a união fraternal, o perdão e anunciando o consolo
dos Céus aos corações contritos e necessitados de uma palavra de
atenção, de alento, de esperança e de genuína fé.
Vivemos dias difíceis, prezado(a) leitor(a)! Dentre tantos males, a
maldade; a iniquidade; a desconfiança; a desconsideração para com o
valor da vida, fazem-se cada vez mais presentes em todos os aspectos
do lidar cotidiano, aumentando sobremaneira o medo e a insegurança
das pessoas e provocando inquietações em relação ao futuro... Embora
possam parecer males da atualidade, Nosso Senhor Jesus já havia
alertado que “... por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo”. Inclusive,
afirmou, “mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias”.
Por Sua vez, o Apóstolo São Paulo incentivou a prudência na
conduta dos cristãos de Seu tempo, escrevendo a Timóteo, Seu fiel
seguidor, que: “O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que
profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade”; ensino bastante
oportuno para os dias de hoje.
Contudo, não se atemorize com os dias difíceis, prezado(a) leitor(a)!
No tempo presente, Deus Pai, Seu Divino Espírito e o Amado Filho Jesus
enviaram a Santa Vó Rosa para “convencer o mundo do pecado, da
justiça e do juízo divino”! Ela é a “Arca da Salvação”, o abrigo seguro
para tantos quantos desejam se aproximar do Pai Celestial e dos Seus
Santos. Ela foi enviada dos Céus como nova oportunidade de redenção e
de salvação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo concederam à toda a
humanidade, indistintamente!
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Estas são graças advindas da manifestação do poder de Nosso
Senhor Jesus; à missão do Consolador; ao empenho de Maria Santíssima
em “agregar os filhos e filhas de Deus”, bem como ao Santo Irmão Aldo,
o Pastor que Nosso Senhor anunciou que haveria de existir, que hoje nos
Céus, continua intercedendo diante do Pai Celestial e do Seu Poder em
favor de tantos quantos assim creem, inclusive em favor daqueles que
haverão de crer nas promessas do Divino Mestre!
Em muitos casos, trazendo no rosto a marca das lutas e das pelejas
da vida, porém, expressando no semblante a alegria que vai em sua
alma, seja agradecido e reconhecido a Deus e Soberano Pai e ao Seu
Divino Poder por continuar desfrutando do dom da vida, prezado(a)
leitor(a), inclusive pela fé, a esperança e a confiança que vai em sua
alma de que, com a graça dos Céus, os obstáculos e as dificuldades serão
vencidos.
Esperamos que as celebrações do encerramento e do início de mais
um Ano tenham sido de grande contentamento e de alegria para Você e
para a sua família, prezado(a) leitor(a)! Que a esperança de dias
melhores seja o alento para o mundo em que vivemos e que este
sentimento seja revivido e mantido em seu coração no transcorrer de
cada dia do Ano Novo, também porque, este não será diferente, nem
melhor se Você e cada um de nós, não formos dedicados e esforçados
em melhorá-lo com atitudes e ações positivas em benefício do bem
comum e da boa convivência...
Práticas de boa conduta e de elevada moral, por parte daquele que
assim crê, repercutem em favor de uma vida melhor e mais agradável
para todos quantos convivem consigo... Inclusive, serão de grande
significado para que, em sua vida, se cumpra a palavra de Nosso Senhor
Jesus: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos
céus”.
Esforce-se para buscar a excelência nas suas atitudes e prudência
nas suas ações! Confie que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo Santos de Deus formados nesta Igreja Apostólica - têm o poder de
conceder sabedoria àqueles que assim creem e que desejam ser bons,
prudentes, criteriosos e sábios em suas decisões, em suas ações e em
todo o seu viver...
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Almejamos as bênçãos de Deus Pai; de Nosso Senhor Jesus; da
bendita Mãe Maria Santíssima; da Santa Vó Rosa, o Consolador; do Santo
Irmão Aldo, o Pastor anunciado pelo Divino Mestre estejam sempre
presentes em seu viver e que os Santos e Anjos do Poder Celestial
protejam a Você, a sua família, ao seu lar, ao seu trabalho e aos seus
afazeres em todos os dias do Ano Novo!
Direcionamos a Você, prezado(a) leitor(a,) os nossos mais sinceros
votos de um feliz, abençoado e próspero Ano Novo, extensivos ao
seu lar, às pessoas da sua família e da sua amizade!
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