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Terço dos Homens “São José Operario”
inicia suas atividades para o ano 2020
Foto: Renivaldo C. Matos

O

Grupo de Oração
Terço dos Homens
“São José Operário”, agora sob nova coordenação, do irmão Antônio Gabriel da Silva Jesus,
iniciou as suas atividades
neste ano de 2020, ajustando a casa para reunir
todos os seus componentes todas as terças-feiras,
com alegria e muita espiritualidade. O coordenador
na primeira reunião procurou compor a nova diretoria que comandará o
grupo durante dois anos.
E para unir todos muito
mais, já na segunda noite
de reunião realizou uma
noite de Adoração ao Santíssimo.
Gabriel tem planos para dinamizar ainda mais o
nosso Grupo, visando aumentar o número de participantes. Faço um convite aos homens de nossa
comunidade para que rezem conosco e sejam integrantes de nossas atividades, o que será para nós
um privilégio, mas para
Jesus uma glória. Além do
mais, a Virgem lá no céu
exultará de alegria e sempre estará conosco. Ela
disse que “aqueles que me
tornam conhecida terão a

O coordenador Antônio Gabriel acolheu o Grupo ”São José Operário” no seu primeiro dia de reunião.

vida eterna”, de modo que
as bênçãos virão para todos, principalmente aos
que rezam o Terço diariamente e em grupos, disse
o coordenador.
Ele adiantou que vamos continuar rezando e
adorando ao Santíssimo
por todo o ano, sempre na
segunda terça-feira de cada mês, assim como ocorreu em janeiro passado. E
esperamos contar com todos os componentes do
nosso Grupo em cada noite de adoração, inclusive
trazendo mais homens
para rezarem conosco.
Somos um dos sustentáculos de nossa Paróquia
e vamos continuar sendo,
apoiando suas atividades

Grupo de Oração Terço dos Homens

Convite:
O Grupo Terço dos Homens da Paróquia São José
Operário convida aos homens da comunidade, para que
se juntem a nós e rezemos o santo terço todas as terçasfeiras às 19h30. E na última terça-feira de cada mês a
missa com os homens às 19 horas. Sejam bem-vindos!

e ao padre Bernardino.
Gabriel diz que já está se
preparando para as festividades do nosso padroeiro e também de mais
uma aniversário do Grupo.
Em fase de definição
da nova diretoria, o atual
coordenador disse que o
ex-coordenador Gilberto
Alves do Amorim aceitou
ser o vice-coordenador o
que será muito bom pela
sua experiência e que
muito nos ajudará na importante missão. O grupo
musical tem Gilson Alves,
Antônio Meneses, João
Moraes e agora Antônio
Esmeraldo que está retornando. Renivaldo da Costa Matos continua sendo o

elo de integração entre o
nosso Grupo e os demais
grupos da capital e do interior. Além do mais, formamos um Conselho que
muito nos ajudará nas decisões que devemos tomar ao longo de nossas atividades, revelou Gabriel.
O novo Conselho será
divulgado posteriormente, isto porque cada membro está sendo consultado. Gabriel espera que sua diretoria esteja pronta
até o meado deste mês de
fevereiro. O Terço vai estar presente ajudando a
Igreja em todos os eventos que for convidado,
concluiu o nosso novo coordenador.

Oração do Dizimista
Recebei Senhor, minha oferta! Não é uma esmola
porque não sóis mendigos. Não é uma contribuição porque não precisais. Não é o resto que me
sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor.
Pois, se tenho, é porque me destes. Amém.
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PALAVRA
DE FÉ
Pe. José Bernardino de Santana Filho

Apresentação
do Senhor
No dia 02 de fevereiro a
Igreja celebra a festa da
Apresentação de Jesus no
Templo. É uma festa Cristológica e também mariana. Maria faz a oferta do
seu Filho a Deus. É a Virgem oferente.
Para Maria, a apresentação e oferenda de seu
filho no templo não era um
simples gesto ritual. Mas
foi um ato de oferecimento
verdadeiro e consciente.
Significava que ela oferecia seu filho para a obra da
redenção com a que ele estava comprometido desde
o princípio. Ela renunciava
a seus direitos maternais e
a toda pretensão sobre ele; e o oferecia à vontade
do Pai. São Bernardo expressou muito bem isto:
"Oferece teu filho, santa
Virgem, e apresenta ao Senhor o fruto bendito de teu
ventre. Oferece, para reconciliação de todos nós, a
santa Vítima que é agradável a Deus”.
O velho Simeão está no
Templo e recebe o Salvador nos seus braços. Cada
pessoa deve acolher Jesus. Receber nos braços é
tomar posse da salvação
que ele nos trouxe. É deixar que sua luz ilumine
nossa vida. “Eu sou a Luz
do mundo”.
Que a luz do Senhor ilumine nossos passos, nossas decisões, nossos trabalhos, nossas famílias e
nossa missão. Não somos
das trevas, somos filhos da
Luz.
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Editorial
PARAÍSO ETERNO
Estamos alcançando o mês de fevereiro e com ele a esperança de dias
melhores para o nosso Grupo e a nossa comunidade. Pedindo a Jesus
Cristo por maior harmonia entre os povos em busca de um mundo
melhor. O Grupo do Terço dos Homens vai continuar sua missão de
evangelizar, de levar a palavra de Deus àqueles mais necessitados,
buscando a conversão de cada um. A vinda tão esperada de Cristo a este
mundo como nosso Salvador é um motivo muito importante do qual
poderíamos pensar muito, e, refletir com maior profundidade,
entendendo que, Ele não virá aqui para se tornar vítima ou réu como da
vez anterior. Ao contrário, virá para separar o joio do trigo e com isso
levar ao Paraíso prometido, àqueles que seguem ou seguiram os seus
ensinamentos. E pelo visto, muitos poucos ou quase nenhum, estão
dentro da visão do nosso Salvador, merecendo a dádiva, a não ser por
infinita misericórdia. Sabemos que Cristo é de uma capacidade
inigualável de perdoar, tendo demonstrado isso horas antes de morrer
por todos nós, quando olhou para os céus e pediu ao Pai para perdoar a
todos, porque não sabiam o que estavam fazendo. Por esse infinito
amor, é que se espera do seu coração amantíssimo, o perdão definitivo
para todos nós e que possamos conhecer o paraíso eterno.

Terço dos Homens, uma presença viva e ativa na comunidade
O Terço dos Homens renova, a cada dia, o seu grande compromisso com a
ação evangelizadora da Igreja. Como movimento eclesial,
ele está totalmente inserido nos esforços para viver e propagar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos indiferentes aos apelos da Igreja para sermos, cada vez
mais, uma presença de Deus nas diversas realidades do
mundo. O Terço dos Homens é uma presença viva e ativa em
todas as comunidades paroquiais da nossa Arquidiocese. A
nossa missão não fica limitada aos encontros semanais para
a recitação do Santo Terço. Estamos e estaremos sempre envolvidos nas tarefas para as quais somos convocados. A orientação da coordenação arquidiocesana é para que os grupos sejam sempre solícitos diante dos apelos e
necessidades dos nossos pastores. Quando são devidamente acolhidos, orientados, valorizados e motivados, os homens do terço são instrumentos extraordinários, são peças fundamentais para o êxito de todas as ações pastorais de nossas comunidades. Que Nossa Senhora da Conceição, Mãe e Rainha do Terço dos Homens, nos obtenha a graça da solicitude e da docilidade
ante o chamado do Pai Celestial para sermos dedicados, corajosos e eficientes
operários na edificação do Seu reino.
Carlos Barbosa
Coordenador do Movimento Arquidiocesano “Terço dos Homens”

Grupo Terço dos Homens
Aniversariantes do
mês de fevereiro
Esmeraldo

Carlos

Neste mês de fevereiro temos dois aniversariantes apenas: Antônio Esmeraldo de
Melo (12/02) e Carlos Alberto de Souza Brito (29/02). Desejamos aos nossos irmãos,
um feliz aniversário, muitos anos de vida e que as suas existências neste mundo
sejam de muitas felicidades ao lado dos seus familiares, parentes e amigos.

O Mensageiro
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Terço dos Homens do bairro Marivan
se organiza e tem nova coordenação
Foto: Renivaldo C. Matos

O

Grupo Terço dos Homens surgiu na Capela
São José, hoje Paróquia Santa Tereza de
Calcutá, no dia 11 de julho de 2007. Com 13
anos de evangelização na comunidade, o Grupo continua sólido e bastante atuante com o lema:”vamos
resgatar homens para o Reino de Deus”.
O Terço dos Homens do Marivan foi agraciado
por Deus, quando os mentores do grupo, Januário,
Odilon, Antônio e Armando, este último já falecido,
iluminados pelo Espírito Santo resolveram fundar na
comunidade um grupo de homens para rezar o santo
terço. Para isso, eles foram às ruas convidando a
todos, e, com 6 pessoas deram início ao Terço dos
Homens, com todo apoio do padre Mardônio, então
pároco daquela comunidade.
Durante a trajetória do grupo vários homens já
passaram pela coordenação, a exemplo de José Matos, que foi o primeiro coordenador, Mário (falecido),
José Rodrigues, Edvaldo e o recém- empossado, o
senhor Carlos Alberto Soares dos Santos. O grupo se
reúne sempre às segundas-feiras no horário das
19h30, com um efetivo de aproximadamente 30
pessoas.
Em reunião realizada no dia 13 de janeiro próximo passado, foi acolhida por todos do grupo a
nova coordenação. Carlos Alberto Soares dos Santos
comandará o grupo durante um biênio tendo como

O Grupo Terço dos Homens da Paróquia São José e Santa Teresa
de Calcutá ganhou mais ânimo com a nova Coordenação.

auxiliares: Edvaldo Barros (Vice-coordenador),
Paulo José (secretário) e José Rodrigues (tesoureiro).
O novo coordenador, afirma que durante a sua
gestão, com a ajuda de todos, melhorará ainda mais
o grupo. Promoverá dinâmicas de orações, retiros
espirituais, visitas a outros grupos e continuará sempre em harmonia com o pároco, padre João Félix
Neto. Carlos disse ainda que irá se dispor em todos
os sentidos para o fortalecimento do Terço dos Homens. Continuará evangelizando na comunidade,
levando a palavra de Deus aos mais necessitados,
para o engrandecimento do reino de Deus.

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

Cosme ou Helena
99981-9689/99982-4603

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

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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Terço dos Homens da Capela N. Senhora
Aparecida festeja 10 anos de existência
Foto: Renivaldo Matos

O

s homens que rezam o terço
na Capela Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro 17 de Março, festejaram no dia 4
de janeiro passado 10 anos de fundação do grupo. Foi uma comemoração realizada com grande júbilo, onde os homens se sentiram
muito felizes por mais um ano servindo ao Nosso Senhor Jesus Cristo.
O Grupo da Capela Nossa Senhora Aparecida começou quando os
senhores Adelmo e Elano inspirados
por Deus, resolveram juntar alguns
homens da comunidade, e com apenas 3 pessoas iniciarem as atividades. O Terço dos Homens tem como coordenador o senhor José Carlos Santos Gomes, que está há dois
anos, no comando do grupo. Com
uma presença efetiva de 15 pessoas
eles rezam o terço sempre nos dias
de segunda-feira, e nas quintasfeiras, fazem trabalho de evangelização nas residências de pessoas
que solicitam suas orações.
A festa comemorativa foi iniciada
às 18h30, quando o coordenador do

Homens que rezam o terço na Capela Nossa Senhora Aparecida cantaram os parabéns comemorando os 10 anos de existência do Grupo.

grupo saudou e agradeceu aos convidados, e em seguida meditou o santo terço com a participação de todos.
Às 19 horas o padre Carlos Henrique,
pároco da comunidade, presidiu a missa em ação de graças pelos 10 anos de
existência do grupo. Foi uma missa
bem participativa realizada na rua, em
frente a igreja.
Durante a homilia o padre parabenizou ao Terço dos Homens da Capela
e agradeceu pelos bons serviços prestados àquela comunidade. “Estou bastante satisfeito com as ações de vocês.
Peço que continuem nessa cami-

nhada ajudando a nossa Igreja e
aos mais necessitados, levando a
palavra de Deus a todos, sendo verdadeiros apóstolos de Jesus”, concluiu.
Após a celebração, mais uma
vez, o Coordenador do grupo agradeceu pelas presenças de vários
grupos, e ainda, pela presença do
representante do Movimento Arquidiocesano Terço dos Homens na
Forania Mãe Puríssima, José de
Lima. A festa culminou logo após a
celebração com uma grande e participativa confraternização.

Grupo “São José Operário” reza
O terço na casa de componente
Foto: Renivaldo C. Matos

N

a última segunda-feira à
noite o Grupo do Terço dos
Homens “São José Operário” esteve rezando na residência
de Paulo José dos Santos, seu componente, agradecendo a Deus pelo
seu restabelecimento. Como é
sabido, o nosso irmão esteve bastante adoentado, mas graças a
Deus está quase que totalmente
recuperado, já tendo retornado às
suas atividades diárias. O Terço foi
rezado em sua casa para agradecer
a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo o
nosso irmão e a Maria, que não se
cansa em defesa de todos nós,
principalmente àqueles que a
tornam conhecida.
O terço foi rezado pela noite
com a comparência de um grande
número de integrantes do nosso
Grupo que foi a casa de Paulo para

Homens do Terço “São José Operário” levaram a palavra de Deus ao irmão Paulo José,
membro do grupo.

prestigiar o seu restabelecimento, orando e agradecendo a Deus pela saúde do irmão. O terço gozoso foi
rezado sendo conduzido pelo coordenador Gabriel. Em seguida foi
lido o evangelho do dia quando todos
procuraram partilhar, cada um falando do seu entendimento. Alguns
aproveitaram para falar de sua ale-

gria ao participar do Grupo de Oração “São José Operário” dando
testemunhos de como são felizes
e principalmente porque mudaram o comportamento, melhorando sensivelmente em casa, com os
familiares e no trato com as pessoas e amigos. A noite de oração foi
encerrada com muita alegria.

