OM O MENSAGEIRO
JORNAL INFORMATIVO DO TERÇO DOS HOMENS-PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - ANO XII- NO.137- DEZEMBRODE 2019

Movimento Terço dos Homens realiza em
Sergipe o X Encontro Estadual de Grupos
Foto: Renivaldo C. Matos

Homens que rezam o terço no Estado de Sergipe se reuniram na cidade de Canindé do São Francisco participando do X Encontro Estadual.

O

Movimento “Terço dos Homens”
do nosso Estado, promoveu no
último dia 17, mais um Encontro
Estadual de Grupos, sendo desta vez realizado no município de Canindé do São
Francisco, cidade do Alto Sertão Sergipano. Coube ao Movimento Diocesano
Terço dos Homens de Propriá, a organização do evento, contando ainda com a
participação dos grupos da Diocese de
Estância e da Arquidiocese de Aracaju.
O Ginásio Antônio Carlos Magalhães
foi o ponto de encontro dos inúmeros
grupos que compareceram e lotaram as
dependências do Complexo Esportivo.
Ao Encontro se fizeram presentes também grupos dos Estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e da Paraíba, que vieram engrossar com suas presenças ainda
mais o número de participantes, deixan-

do o Ginásio lotado com uma presença
de mais de 5.000 participantes.
O Encontro programado para às 8
horas, teve seu início somente às 9
horas, pois conforme os organizadores do evento, o retardo foi necessário, devido à espera de alguns grupos que vieram de muito longe. O Encontro foi iniciado com os participantes em desfile e sendo saudados pelos
responsáveis que desejaram a todos
um bom e proveitoso dia.
Os representantes das Dioceses
de Propriá, Estância e da Arquidiocese
de Aracaju se enfileiraram e, em procissão, levaram nos braços as imagens
de suas padroeiras, que em seguida
foram entronizadas em um altar adredemente preparado para recebê-las.
Ao longo do dia, vários assuntos

Feliz Natal
No mês do nascimento de Jesus Cristo, o Grupo Terço dos Homens
da Paróquia São José Operário deseja a todos um feliz natal e um
ano novo próspero e de muita ventura. Que o Redentor desça o seu
manto divino em cada um dando saúde, serenidade e paz.

foram apresentados e discutidos, tais
como: palestras, apresentações teatrais e testemunhos de vida. O evento
teve seu ápice com a celebração da
santa missa que foi presidida pelo Bispo Diocesano de Propriá, Dom Vítor
Agnaldo de Menezes, sendo concelebrada pelos padres Edimilson, Pedro e
o padre Ricardo, que proferiu a leitura
do evangelho. Já a homilia foi realizada pelo Bispo, que além de explicar
categoricamente o propósito da leitura, falou para todos os presentes dando vários conselhos e ensinamentos.
Segundo Dom Vitor, os homens que
rezam o terço devem se orgulhar de
serem católicos valorizando a sua fé. O
Bispo disse ainda que a Cruz de cada
um é indispensável, pois não existe o
céu sem ela.
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PALAVRA
DE FÉ
Pe. José Bernardino de Santana Filho

Advento:
Vem Senhor Jesus
Advento, que antecede o Natal, é o momento em que os fiéis
esperam a chegada do Salvador.
“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento abaixo
do céu: tempo de amar, tempo de
odiar; tempo de guerra e tempo
de paz.” O Advento é o tempo da
esperança por criar em nós uma
grande expectativa: esperar Jesus
que virá. Este é o grande sinal do
primeiro tempo do Ano Litúrgico,
o tempo da esperança, do cumprimento da promessa e da paz.
O momento que antecede o
Natal deverá ser para nós, cristãos, um tempo de preparação para vivermos a alegria prometida. A
expectativa de relembrar um fato
histórico, que se atualiza a cada
dezembro, tornando-se uma motivação para uma tomada de decisão: viver o tempo do Advento como oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados e promover, por meio das nossas atitudes, sinais que caracterizam o tempo de amar, de ser
fraterno e viver a cultura da paz
O tempo do Advento é característico do Ocidente, que poderá
ser compreendido como a vinda
de Jesus entre os homens e a vinda do fim dos tempos: Jesus que
vem para ser início, meio e fim.
Daí, o Advento ser caracterizado
como tempo de espera e de esperança. É essa mística cristã do
princípio e do fim que nos faz mergulhar profundamente na liturgia.
Como uma noiva se enfeita e se
prepara para chegada do noivo,
do amado, também nós somos
convocados, neste tempo, a fazer
o mesmo.
Deus é fiel as Suas promessas:
o Salvador virá. Daí, a alegre expectativa que deve ser lembrada e
vivida, pois o que se espera acontecerá, com certeza, atualizada. Como Igreja que espera clamamos: “Maranatha, vem Senhor Jesus!”
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Editorial
SENTIDO DO NATAL
Finalmente chegou o mês de dezembro considerado da Cristandade.
Oportunidade em que as famílias costumam se reunir, se
confraternizarem, trocarem presentes e buscarem a união entre todos,
visando o ano que se aproxima, esperançosas que venha muito mais
venturoso. A comemoração do Natal é ainda importante, mesmo para
aquelas pessoas que nunca entenderam o significado da palavra. Para
muitos é um momento em que os presentes sobrepujam a festa, mesmo
que seja de reunir a família, estar com os parentes e amigos e acima de
tudo celebrar o nascimento de Jesus Cristo em nossos corações. O Natal
significa a presença de Cristo na casa de cada pessoa que tenha se
preparado para recebê-lo, sem ostentação, mas com alegria e
principalmente com humildade. Jesus não gosta de pompas e sim de
simplicidade. O sentido natalino é de dar ao próximo o que Deus já nos
deu, oferecendo o seu Filho amado em holocausto para nos salvar.
Portanto, devemos rememorar sempre o seu nascimento como a marca
principal do Natal cristão em que Jesus seja sobretudo o centro de todas as
atenções, como o Nosso Senhor e Salvador. Naturalmente que o comércio
sabe muito bem tirar proveito da situação, o que é uma realidade palpável,
mas o bom cristão deve separar o joio do trigo e entender que a presença
de Cristo é que dá o verdadeiro sentido do Natal.

Um sacerdócio plasmado pelo amor de Maria
Excepcionalmente, ocupo este precioso espaço de “O Mensageiro”, para registrar a
minha profunda e sincera gratidão a Deus pelos 20 anos do ministério presbiteral do
padre José Bernardino Santana Filho, comemorados no dia 17 de
dezembro do ano em curso. Esse sentimento - tenho absoluta
certeza -, também brota do coração de todos os fiéis católicos que
tiveram ou têm o privilégio de fazer parte do redil desse zeloso
pastor de almas. A paróquia São José Operário, onde ele exerce o
ofício de pároco, é uma das inúmeras comunidades paroquiais da
Arquidiocese de Aracaju impregnadas pelas marcas de um
sacerdócio segundo o Coração de Jesus, o Bom Pastor; um ministério plasmado pela ternura do Coração de Maria. Os frutos do seu
pastoreio são contemplados com mais precisão com os olhos do coração. Quantas
almas conquistadas para Deus! Quantos corações incendiados com o seu fervoroso
amor por Nossa Senhora! Quanta alegria poder constatar que a vocação do padre
Bernardino também é fruto do apostolado do Terço dos Homens. Seu pai e outros
parentes ajudaram o colocar os tijolos da fundação do Terço dos Homens de ItabiSE, o grupo mais antigo do Brasil. Apenas na abençoada família do padre Bernardino
brotaram três vocações sacerdotais. A Igreja particular de Aracaju se sente
agraciada pela presença, pelo trabalho e pela sabedoria pastoral desse extraordinário ministro de Deus.

Carlos Barbosa
Coordenador do Movimento Arquidiocesano “Terço dos Homens”

Grupo Terço dos Homens
Aniversariantes do
mês de dezembro
João do Carmo (12/12); Antônio de Souza
Subrinho (13/12); Max Agusto (17/12);Davi
Pereira da Silva (24/12); Manoel Messias dos
Santos (28/12) e Rubenilson Menezes
Evangelista (29/12). Desejamos aos nossos
irmãos, um feliz aniversário, muitos anos de
vida. PARABENS!.

João

Antônio

Augusto

Davi

Manoel

Rubenilson
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Grupo Terço dos Homens Santa Rita de Cássia
Evangelizando há 12 anos em sua comunidade
Foto: Renivaldo C. Matos

O

Grupo de Oração Terço dos Homens da Paróquia Santa Rita de Cássia, foi fundado no
dia 6 de agosto de 2007, estando com 12 anos de atividades. Assim que chegou naquela comunidade, o senhor Miguel Rodrigues Dórea, já
com experiência bastante de haver participado da
fundação do Grupo Terço dos Homens da Paróquia
São José Operário, sentiu a necessidade de fundar
um novo Grupo. Reunindo homens que também
queriam se dedicar ao Terço, seu Miguel conseguiu
a formação do Grupo que há 12 anos vem cuidando
da espiritualidade dos homens daquela comunidade.
O Grupo da Santa Rita de Cássia atualmente tem
uma inscrição de trinta e cinco pessoas, porém com
uma frequência de aproximadamente 17 homens. O
coordenador atual é o Senhor Marcílio Vicente da
Silva, que assumiu o comando do grupo desde o
mês de agosto deste ano, tendo como vice-coordenador o senhor José Cléber Marques. O grupo reza o terço nos dias de segunda-feira às 19h30. É
uma equipe pequena, porém com muita espiritualidade, e rezam o terço, de uma maneira bem
dis-tinta. Eles meditam antes de cada Pai-Nosso e
de cada Ave-Maria uma citação do evangelho referente ao mistério do dia. Durante a oração os ho-

Homens da Paróquia Santa Rita de Cássia sabem com certeza
a missão principal do Terço dos Homens.

mens se organizam em círculo rezando diante da
imagem da sua padroeira, Santa Rita de Cássia, e
com muita fé louvam a Maria, nossa Mãe e de Jesus
Cristo, o nosso redentor.
Após a oração do santo terço eles leem o evangelho do dia e fazem uma partilha da Palavra, onde
todos manifestam o seu entendimento sobre o trecho do evangelho proclamado. Os homens daquela
comunidade sabem muito bem que a principal missão do “Terço dos Homens”, é resgatar os que ainda
estão fora da Igreja. Sendo assim, eles estão sempre evangelizando não só na igreja, mas também
nas casas das pessoas que solicitam suas orações.

Paróquia São José Operário
Expediente:
Celebrações semanais: Nos dias de terça-feira, missa nos condomínios às 19h30. Última terça-feira do mês, missa com os homens
do Terço, às 19 horas. De quarta-feira ao sábado, missa às 19 horas.
Aos domingos, missas 7 e 19 horas.
Secretaria: de segunda a sexta-feira das 8 às 12h e das 14h30 às
17h30. Aos sábados das 8 às 12 horas.
Endereço: Avenida São João Batista S/N, Conjunto Castelo Branco
bairro Ponto Novo, Aracaju-SE Telefone (79)3259-3303

Educação de Jovens e Adultos
Pré-Vestibular
Educação Profissional
Curso Preparatório para
Concurso e ENEM

TAVARES FONTES INDÚSTRIA
ESQUADRIAS E VIDRAÇARIAS LTDA

www.colégiocriarte.com
secretaria @criart.net.br

Centro de formação Proficional e
Tecnologia Antônio Belarmino da Paixão

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio

RUA SNIÉZIA BARRETO MOURA 369
PARQUE RESIDENCIAL BELA VISTA
BAIRRO PONTO NOVO CEP 49097-580
ARACAJU-SE
www. centeb.com.br
centeb@centeb.com.br

Cosme ou Helena
99981-9689/99982-4603

Expediente

AV. São João Batista, 497- Ponto Novo- Aracaju/SE
Tel. 3259-2204 E. Mail: tavaresfontes@hotmail.com

O Mensageiro- Jornal Informativo do Terço dos Homens
www.tercodoshomens.com.br
Jornalista Responsável- Antônio Meneses Moura DRT
275/SE (79) 3259-5133- menesjor@yahoo.com.br

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

Carnes bovinas, suínas, frangos abatidos e frios em geral
Avenida São João Batista 1156 – Castelo Branco – Tels. (79) 3259-8408 / 99955-8699 – Aracaju-SE

Fotografias e reportagens- Renivaldo da Costa Matos
(79) 3259-5826/ 99641-2330 renematos51@hotmail.com
Designer- Gilson Farias (79) 99939-9261
Paróquia São José Operário- Arquidiocese de Aracaju
Avenida São João Batista S/N Tel. (79) 3259-3303
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Arcebispo Metropolitano crismou jovens
e adultos na Paróquia São José Operário
Foto: Hagda

C

om a presença do Arcebispo
de Aracaju Dom João José
Costa, a Paróquia São José Operário concluiu a confirmação do
batismo para jovens e adultos, no último dia 17 de novembro próximo
passado. Este ano a Pastoral da catequese de Crisma teve duas turmas,
uma para adultos com aulas no
período noturno e a outra para os adolescentes aos sábados sempre às
17 horas. Num total tivemos 52 novos cristãos confirmando o batismo,
além de matrimônio, primeira comunhão e ainda dois batismos.
As atividades foram iniciadas em
fevereiro percorrendo um longo caminho. Foi instituída uma turma noturna para pessoas que tinham
trabalho durante o dia, cujas aulas
ocorreram às quartas-feiras sempre
no horário das 19h30. A outra turma
reuniu os adolescentes aos sábados
com aulas, também na própria Paróquia às 17 horas. Alguns crismandos em número de 16 tiveram que
fazer a primeira comunhão, dois deles foram batizados e ainda houve

Jovens e adultos fizeram a confirmação do batismo na Paróquia São José Operário no mês
passado.

um matrimônio.
A Pastoral procurou ao longo do
ano oferecer aulas do catecismo católico, palestras e dois encontros de
formação, um em cada semestre, além do Retiro dos crismandos que
ocorreu no Convento de São Cristóvão, assim como dos pais e padrinhos. Para angariar recursos foram
realizadas uma gincana e o show
Revivendo. Os responsáveis pela
Crisma, Davi Bomfim, Gabriel Henrique, Laila Samara e Rose Carla, disseram que tudo isso só foi possível em

virtude do apoio do padre Bernardino que não mediu esforços.
Também foi realizada a crisma
de uma paroquiana da Sagrada Família. O Arcebispo de Aracaju, Dom
João José Costa, foi o presidente da
celebração que culminou com a
crisma de 52 cristãos. Os responsáveis pela catequese de Crisma
sentiram-se gratificados com a
missão cumprida, marcando o início das futuras atividades para
fevereiro de 2020, com as inscrições já abertas.

Terço dos Homens reza a novena
Natal em Família na comunidade
Foto: Renivaldo C. Matos

O

Grupo de Oração Terço
dos Homens da Paróquia
São José Operário iniciou a
Novena do Natal no mês de novembro passado, prolongando-se
durante este mês, até bem próximo
ao dia do Natal. Os Homens do
terço vêm rezando a novena do
“Natal em Família” em nossa
comunidade, procurando levar a
palavra de Deus a quem mais
precisa, notadamente às pessoas
que estão com problemas de
saúde. As duas primeiras novenas
foram rezadas nas residências dos
irmãos Eneas Azevedo e João Moraes Nascimento.
O grupo que vem sendo
liderado por Luiz Gonzaga Feitosa,
este ano vem rezando as novenas
duas vezes por semana visando
cumprir a missão antes mesmo da

Homens do Terço rezaram o primeiro dia da Novena do Natal em Família na residência do
senhor Eneas Azevedo.

noite natalina. E como nos anos
passados, o gesto concreto será levado e realizado na pracinha que fica
na rua Milton Maynard e avenida Acrísio Garcez, antiga Nestor Sampaio, reunindo pessoas que freqüentam diariamente aquele local.
Ali o grupo rezará a novena com
aquelas pessoas, oferecendo uma

noite agradável com a palavra de
Deus,levando os ensinamentos de
Jesus Cristo a todos os participantes e procurando incutir em cada
pessoa que o nascimento de nosso Salvador, deve acontecer em
nossos corações. Esta é a missão
do nosso Grupo, disse o coordenador Luiz Gonzaga.

