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Mensagem Semanal nro 11 - Ano 11 – A Quaresma

A Quaresma é o tempo litúrgico de conversão, que a Igreja Católica, a Igreja Anglicana e
algumas protestantes marcam para preparar os fiéis para a grande festa da Páscoa. Durante
este período, os seus fiéis são convidados a um período de penitência e meditação, por meio
da prática do jejum, da esmola e da oração.

Ao longo deste período, sobretudo na liturgia do domingo, é feito um esforço para recuperar o
ritmo e estilo de verdadeiros fiéis que pretendem viver como filhos de Deus.

Os cristãos devem então recolher-se para a reflexão para se aproximar de Deus.

A Quaresma Tempo de Jejum!

Deverá ser um tempo para “jejuar” alegremente de certas coisas e também para “fazer festa”
de outras.

Neste tempo deveremos:

- jejuar de julgar os outros e festejar porque Deus habita neles.
- jejuar do fixarmo-nos sempre nas diferenças e fazer festa por aquilo que nos une na vida.
- jejuar das trevas da tristeza e celebrar a luz.
- jejuar de pensamentos e palavras doentias e alegrarmo-nos com palavras carinhosas e
edificantes.
- jejuar de desilusões e festejar a gratidão.
- jejuar do ódio e festejar a paciência santificadora.
- jejuar de pessimismos, e viver a vida com optimismo como uma festa contínua.
- jejuar de preocupações, queixas e egoísmos; festejar a esperança e a Divina Providência.
- jejuar de pressas e angústias;
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Fazer festa em oração contínua à Verdade Eterna.

Quaresma um tempo no tempo para que você lembre-se de se encontrar com Deus, não
importa a forma como você o conceba

Abcs Paulo Roberto Kroich e uma Boa Quaresma. www.vocare.com.br

e.mail.vocare@vocare.com.br
msn: paulorobertovocare@hotmail.com
Skype: paulorobertovocare
Siga-me no http://twitter.com/PauloVocare
________________________________________
A Vocare Consultoria Treinamento e Marketing - Desenvolvimento Empresarial desde
11.11.2001 leva semanalmente, a amigos e clientes mensagens motivacionais na linha de
Comportamento, Marketing, Vendas Comunicação, o seu e-mail está cadastrado em nosso
mailing. Caso não deseje mais receber os textos queira por gentileza, retornar este com
assunto "remove" (*E-mail para quem não quer mais receber: mensagens-remover@vocare.c
om.br
) para que possamos
descadastrar, se por outro lado quiseres indicar nossas mensagens á outras Pessoas e
Empresas, ( *E-mail para quem quer entrar na lista:
mensagens-receber@vocare.com.br
) A organização Vocare, agradece, - Obrigado ! Conte Sempre Conosco, para Fazemos
seminários e palestras treinamentos em Vendas Motivação Liderança, Qualidade no
Atendimento, Marketing..., para grupos abertos ou fechados, na sua empresa ou na sua
cidade. Entre em contato conosco! fone 047 99633140 vocare@vocare.com.br
www.vocare.com.br
- msn
paulorobertovocare@hotmail.com
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