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MENSAGEM - REUNIÃO FINAL DE SEMANA 

 

05 DE MAIO – DATA INESQUECÍVEL 
 

Dia 05 de Maio de 2014, um dia que 

marcou a história da Igreja Apostólica. Este 

momento é muito propício para relembrar a 

vida, a história e a Coroação de um Profeta 

muito amado, que muito lutou e luta por 

todos nós e pela nossa salvação.  

Em 31 de Agosto de 1926, na cidade 

de São Paulo, no bairro do Tatuapé, nascia 

um menino que recebeu o nome de Aldo 

Bertoni, dotado de grandes virtudes, 

sabedoria e dons naturais.  
Foi recebido com muito amor e 

carinho por sua família e especialmente por 

sua tia chamada Rosa, a qual foi a primeira 

a tomá-lo em seus braços e que o 

acompanhou durante toda sua existência.  

Jovem se tornou e, com muito amor e 

carinho, Ele cuidou de seus pais. Formou 

sua família, criou seus filhos com exemplos 

de bondade e justiça, deixando a eles 

grandes lições de vida.  

E, sem que percebesse, Jesus e a 

Santa Vó Rosa já o preparavam para ser o 
Sucessor do Consolador, último Profeta e 

último Pastor, em razão de suas qualidades 

e virtudes.  

O tempo passou e o dia chegou em 

que a Santa Vó Rosa sua missão nesta terra 

encerrou. Mas, antes de subir aos céus, 

chamou Ele, seu sobrinho Aldo, para ser seu 

Sucessor e continuar seu ministério na 

terra. O Irmão Aldo, mesmo sabendo das 

grandes lutas, dificuldades e sofrimentos 

que enfrentaria, não recusou e prometeu à 

Santa Vó Rosa que, o que Ela pedisse Ele 

faria. E, dali em diante, com muita fé, 
confiança e coragem, assumiu, junto com 

Ela, Jesus, a Virgem Maria, os Profetas e 

Apóstolos, a árdua, grandiosa e gloriosa 

missão de libertar, curar e salvar almas para 

Deus o nosso Criador.  

Durante 44 anos Ele cumpriu um 

ministério de amor, abnegação e muita 

dedicação. Com muito carinho e sem medir 

esforços, zelou constantemente do seu 

povo, embora alguns não reconheceram, 

não entenderam e, como no tempo de 

Jesus, o rejeitaram e não respeitaram seu 

ministério, mas a maior parte de sua Igreja 
até hoje o respeita e o considera como um 

Anjo de Deus entre nós. O Irmão Aldo, 

muitas lutas enfrentou: acusações, 

calúnias, injúrias, ingratidão, desprezo, 

difamações, humilhações e dor. E como se 

não bastasse tudo isso, o levaram aos 

tribunais para ser julgado, acreditando eles 

que dividiriam e acabariam com sua Santa 

Igreja Apostólica. Ele enfrentou o inimigo 

com coragem e determinação, sem nunca 

recuar, pois nada devia e sobre si estava o 

poder de Deus e da Corte Celestial que lhe 
garantia a vitória sobre o império do mal. 

O Santo Irmão Aldo carregou uma 

grande e pesada cruz, mas seu amor 

sempre falou mais alto, pois não pensava só 

em si, mas em salvar a todos quantos o 

aceitassem e lutou enquanto Deus assim o 

permitiu.  

Foi Profeta corajoso, de muita fé e seu 

lema foi sempre vencer e dizia que estava 

aqui para salvar e não para perder almas. 

 O tempo passou e o momento chegou 

que o Santo Irmão Aldo, por ordem de Deus, 

deixou seu corpo para receber o seu 
grandioso galardão. Deus não mais queria 

ver seu outro filho sofrer tanto, após tão 

longa e dura jornada de 44 anos. Não 

deixaria que Ele tomasse tão amargo cálice: 

“O cálice da injusta condenação, por 

algo que não devia”.  

Deus, com seu infinito amor, 

misericórdia, justiça e autoridade, 

determina o encerramento de sua missão na 

terra. E, a partir dali, estava decretada a sua 

coroação: “A Coroação do Primaz e 

Profeta adorado”.  
E agora? Como ficaríamos sem nosso 

Primaz, Profeta e Pastor? Como viver sem 

Ele, sem suas orientações, sem seus 

conselhos tão sábios? Ele levaria consigo 

sua Igreja arrebatada naquele dia? Era a 

pergunta que não queria calar naquele 
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momento. Foram três dias de orações e 

vigílias. O que fazer de agora em diante? 

Procurávamos, mas não encontrávamos a 

resposta.  

No momento do seu ofício fúnebre, 
foram lembradas suas palavras: “Minha 
Igreja já está preparada. Já ensinei o que 
havia de ensinar. Mas o que precisar e o 
Pai determinar, assim será! ” 

Deus, com seus braços abertos e 

todos os seus Santos, o receberam e o 

coroaram, com grande glória. Mais uma vez 

a página do livro da nossa história virou.  

Viveremos agora um novo capítulo, 

um novo tempo, uma nova era, ainda dentro 

da Era do Consolador e do seu Sucessor.  
A grande e gloriosa missão do nosso 

estimado Primaz Santo Irmão Aldo continua 

somente em espírito e verdade. Não 

conseguimos imaginar e nosso pensamento 

não pode alcançar a glória desse momento, 

incomparável, imensurável e de grande 

esplendor.  

Santo Irmão Aldo, como foi 

compensador te conhecer, provar tua 

benção e tua graça, beijar tuas santas mãos 

e receber tuas santas bênçãos. Quão 

emocionantes, alegres, confortáveis e 
inesquecíveis os momentos das filas, da 

Santa Comunhão, quando nos esperava 

para nos abençoar com teu gesto humilde, 

sereno e teu sorriso brilhante e puro. Dalí 

saíamos satisfeitos, alegres e felizes. Dias 

de gozo nos proporcionou, nossas dores 

aliviou, ensinos preciosos nos deixou, e a 

muitos salvou e libertou. Foi exemplo de 

uma vida abnegada, honrada, justa, 

prudente, sensata, de misericórdia e de 

muito amor.  

E hoje, nós seus filhos que tanto o 

amamos, prestamos louvor, reverência e 
gratidão a ti, por esse Grande e Inesquecível 

dia da tua Coroação, e humildemente te 

pedimos: “Olhe por nós Santo Irmão Aldo, 
derrame a tua benção e proteção, 
abençoe a nossa família, o nosso lar, o 
nosso trabalho e o nosso ministério nesta 
Santa Igreja Apostólica” 

Obrigado Santo Primaz por nos tirar da 
escuridão, dar Luz ao nosso caminho, nos dar 
vida, saúde e, por muitas vezes, nos 
encorajar, nos fazer acreditar e nos motivar a 
vencer.  

Segure com tua mão poderosa as 
nossas mãos, de teus filhos, para chegarmos 
um dia contigo aí nos céus, onde o senhor nos 
aguarda juntamente com a Santa Vó Rosa, 
com Jesus, com a Virgem Maria e Deus nosso 
Pai para todo sempre. Amém! 

 

OFERTAS PARA A IGREJA APOSTÓLICA 

 

UNIDOS PELO CRESCIMENTO DE NOSSA 

IGREJA APOSTOLICA 
 

Assim nos ensinou o Santo Irmão Aldo 
ao seu tempo: “Tenho lhes ensinado que, 
sem união e força de vontade de 
trabalhar por uma causa justa e nobre, 
como é a de nossa Igreja Apostólica que 
possui a missão sublime de santificar um 
povo e levá-lo para os Céus; não 
poderemos vencer e nem cumprir a nossa 
missão que nos foi confiada por Deus 
Nosso Pai e por Jesus, Nosso Senhor, 
através da Santa Vó Rosa”.  

Portanto, temos que ser muito unidos e 
devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho 
da Igreja, contribuindo para o sustento da 
nossa obra. Lembrem-se do ensino de Jesus: 
“Dai a Deus o que é de Deus”. “Significa 
que o Filho de Deus deve separar a sua 
contribuição e seu dízimo, os quais são 
destinados à obra do Nosso Pai Celestial 
nesta terra, e não esquecer que a sua 
Igreja depende destas contribuições 
para saldar os compromissos assumidos 
para realizar a sua obra na terra”. 

A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e 
nós do Conselho precisamos sempre contar 
com o apoio de cada apostólico para 
desenvolver a nossa obra que não pode parar 
e nem estacionar, pois há muito trabalho a 
nossa frente.  

Deus o Pai e Jesus confiaram a Sua obra 
na terra para esta Igreja Apostólica e nós não 
podemos falhar e nem retroceder, mas 
continuarmos sempre avante, com muita 
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coragem e fé para realizar esta missão na 
Terra.  

“Povo Apostólico: A nossa Igreja 
Apostólica está em nossas mãos. Lutem 

por esta Igreja, pois é grande o galardão 

que nos espera nos Céus e muitas bênçãos 

têm Nosso Deus para nos dar, através de 

Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria 

Santíssima e do Santo Irmão Aldo”.  

Estimados irmãos apostólicos, 
precisamos nos esforçar para termos um 
saldo em caixa que permita a retomada dos 
investimentos de uma forma acelerada do 
trabalho de nossa Igreja, principalmente com 
relação às obras de construções em nossas 
Congregações e também na Sede. 

Os irmãos têm conhecimento da 
grandeza de nossa obra e das necessidades 
que precisamos para mantê-la e expandi-la. 
Realizamos investimentos necessários na 
adequação de diversas Congregações e em 
nossa Sede, para atender as legislações 
vigentes dos municípios e também em 
construções ou reformas de Construções que 
não pudemos paralisar as obras, que 
consumiram boa parte de nossas reservas e, 
devido à queda nas contribuições em geral 
neste início de ano, os valores de saldo estão 
incompatíveis com as necessidades. 

Por isso, resolvemos apelar ao seu 
bondoso coração para nos ajudar a vencermos 
esta fase e termos nossas contas equilibradas 
e retomarmos as obras e investimentos de 
uma forma estruturada. 

Nesta data Gloriosa de “Cinco de 
Maio” preparem uma oferta realmente 
especial, pois a nossa Igreja vai depender 
muito desta oferta para cumprir seus 
compromissos, pois estamos no início do mês 
e temos grandes despesas para o crescimento 
de nossa Igreja e para alcançarmos os nossos 
objetivos que o nosso Santo Irmão Aldo nos 
deixou, pois Ele e a Santa Vó Rosa sempre 
confiaram no Seu povo e foi por isso que a 
nossa Igreja teve um crescimento muito 
grande, mas ainda tem que crescer muito 
mais, pois o objetivo d’Estes dois Santos 
Gloriosos é salvar milhões de almas para o 
nosso bondoso Pai Celestial e Seu Filho 
amado. 

Com amor e gratidão enviamos-lhes o 

nosso abraço fraternal e tenham muita paz, 
saúde e felicidade, com as preciosas bênçãos de 

Deus Nosso Pai, de Jesus, Nosso Senhor, da Mãe 

Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo 

Irmão Aldo para seu lar e sua família. 
 

AVISOS – LER ANTES DA REUNIÃO 

(Somente ler de púlpito os avisos gerais. Avisos referentes à 
determinada Congregação, ler somente na Congregação específica) 

 

DIA DAS MÃES 
 

Comunicamos que no próximo domingo, 

dia 12 de maio, será o dia das mães. 

Recomendamos a todos nossos irmãos que 

prestem louvor e adoração às nossas Mães 

Celestiais, Virgem Maria Santíssima e Santa Vó 

Rosa. Dediquem também seu carinho e amor às 

mães que cumprem sublime missão nesta terra. 
Em nossa Sede, teremos uma festa 

especial e também a celebração da Santa 

Comunhão com início às 16h30min. 
 

ORIENTAÇÕES OFERTAS DE CONSTRUÇÃO 
  

Solicitamos aos Pastores escalados que, 
ao realizarem suas reuniões, verifiquem se a 

Congregação já recebeu o talão de entradas 

“FOLHAS VERDES”. Caso afirmativo, favor 

recolher o(s) talão(es) antigo(s) “FOLHAS 

AMARELAS” da construção e/ou 

reforma, DEVOLVENDO-OS à Sede a/c do Setor 
“Acerto de Contas”. 

 

AVISO AOS RESPONSÁVEIS DE OBRA 
 

Comunicamos aos responsáveis de obras 

que ainda existem muitos vales em aberto em 

nossa contabilidade aguardando a prestação de 
contas, o que está causando muito transtorno 

em nossa contabilidade e estamos sendo 

questionados pela auditória externa, muito 

embora já tenha sido alertado pelo CAEF 
(Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais) 

Pedimos, mais uma vez, que seja 
providenciado os acertos dessas despesas o 
mais breve possível. 

 

CASAMENTOS 

(A cerimônia não poderá ser realizada se os noivos não se apresentarem de 
acordo com a disciplina e regulamentos da Igreja Apostólica, conforme 

documento assinado por ambos ao solicitarem a cerimônia de casamento) 
 

Tangará da Serra/MT, Alan Gomes Pereira e 
Patricia Nunes de Oliveira, em 18/05/2019 às 
16 horas. 
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