Quaresma / 2015

Quaresma. Tempo de conversão. Nossa Senhora nos aponta
os meios para atingir essa conversão interior, que são as práticas
quaresmais tradicionais de oração, obras de caridade e atos de
abnegação, mas acima de tudo, nos pediu a participação diária na Santa
Missa.
Quaresma é tempo de buscar o que está além; de olhar para
o futuro com fé e esperança, pois depois da Cruz virá a vitória. A
penitência deve fazer parte de nossa caminhada de 40 dias. Este é um
tempo oportuno para refletir sobre nosso pecado pessoal e buscar forças
para nos livrar dele.
É chegado o momento de uma conversão generosa ao amor
de Deus. Momento de aprendizagem. Precisamos parar para escutar o que
Deus tem a nos falar; somos chamados a fazer, por meio da leitura orante
da Palavra de Deus, uma avaliação pessoal de nossa vida. Ofertemos a
Deus as nossas mãos e o nosso coração. Que Ele nos acompanhe nesta
bela caminhada.

Mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz, aparições em Anguera/BA
sobre a Quaresma:
“Queridos filhos, sou a vossa Mãe Dolorosa. Convido-vos nesta noite a
vos entregardes nas mãos do Meu Jesus que tem palavras de vida eterna.
Neste período da quaresma, procurai ser em tudo semelhantes ao Meu
Jesus. Não deixeis que o pecado vos afaste do Senhor. Os que não rezam
não são capazes de compreender os sinais do Senhor. Os que não rezam
são como navegador errante, sem destino e sem saber aonde chegar.
Rezai, portanto, e sereis capazes de aceitar Meu amor. (Nossa Senhora
Rainha da Paz, em 15-02-1994)
“Queridos filhos, eis que agora viveis o tempo forte de conversão e
arrependimento. Não poupeis esforços para vos converterdes e viverdes
com alegria a vossa fé. Nesta quaresma, procurai viver afastados do
pecado. Se vos acontecer cair, chamai por Jesus. Ele é o vosso socorro e
tudo fará por vós. Aproximai-vos do sacramento da confissão e
recebereis grandes graças. A confissão é o recurso que vos ofereço para
vos libertardes do pecado. Quando receberdes o sacramento da
confissão, recebei-o com amor e fidelidade. Não escondais nenhum dos
vossos pecados, nem olheis o sacerdote como um homem qualquer. No
momento da confissão o sacerdote representa Jesus Cristo, o vosso
Salvador Misericordioso. Se fizerdes uma boa confissão, a vossa alma
ficará livre do pecado cometido e vós estareis mais perto do Senhor.
(Nossa Senhora Rainha da Paz, em 27-02-2001)
“Queridos filhos, Eu desejo que nesta Quaresma procureis silenciar-vos
para escutardes a voz de Deus. Dobrai vossos joelhos diante do
Santíssimo e adorai o Meu Filho Jesus. Ele é a vossa única esperança e
salvação. Rezai e fazei penitência. Vossas orações e sacrifícios
contribuirão para a salvação de muitas almas. Não recueis. Sede fortes na
fé e não permitais que as coisas mundanas vos impeçam de servir ao
Senhor. Sois de Cristo e somente a Ele deveis seguir e servir...” (Nossa
Senhora Rainha da Paz, em 04-03-2003)
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