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Homens do Terço “São José Operário”
encerram o ano com confraternização
Foto: Renivaldo C. Matos

O Grupo Terço dos Homens da Paróquia São José Operário concluiu suas atividades no ano passado com uma festa de confraternização.

O

Grupo de Oração Terço dos
Homens da Paróquia São José
Operário, concluiu mais cedo
suas atividades no ano passado, realizando uma festa de confraternização
onde a troca de presentes, com o amigo
secreto, foi o destaque da noite. Conforme o ex-coordenador Luiz Gonzaga,
a antecipação ocorreu em virtude das
datas em que o Grupo reza, serem
ocupadas pela Paróquia com as missas
de Natal e Final de Ano, justamente as
terças-feiras, 24 e 31 respectivamente.
Com isso, disse Luiz Gonzaga, somente voltaremos a rezar na terça-feira
dia 7 deste mês de janeiro que se inicia.
A nossa festa foi realizada no dia 19,
com uma missa presidida pelo padre
Bernardino e logo depois com a reunião

de todos os amigos irmãos do Terço
para a confraternização. Após os
discursos e homenagens que foram
prestadas, a antiga coordenação
convocou a todos para a troca de
presentes. Antes porém as homenagens a duas pessoas que prestaram serviços importantes ao Grupo.
O padre Bernardino recebeu
uma imagem de Nossa Senhora de
quem é devoto, o mesmo acontecendo ao deputado Garibalde Mendonça também devoto de Nossa
Senhora. Em seguida a troca de presentes, quando os irmãos se confraternizaram entregando as suas surpresas aos escolhidos amigos secretos, oportunidade de verdadeira

Feliz Ano Novo
O Grupo de Oração Terço dos Homens da Paróquia São José
Operário deseja a todos um feliz Ano Novo. Que o Redentor
desça o seu manto divino em cada um dando saúde, serenidade
e paz.

animação entre todos a cada um que
recebia o presente. Em virtude da
data alguns irmãos não puderam
estar presentes.
O antigo coordenador, Luiz Gonzaga Feitosa, aproveitou o ensejo para agradecer aos amigos e irmãos do
Terço, dizendo estar muito alegre,
satisfeito e realizado por ter sido pela
segunda vez coordenador do Grupo.
E muito mais ainda porque contou
com a colaboração de todos ao
participarem de eventos da própria
Igreja e fora dela, quando éramos
convidados. Sempre tivemos pessoas dispostas a participarem dos eventos, o que nos deixa convictos de
que este Grupo é muito bom e unido,
concluiu.
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PALAVRA
DE FÉ
Pe. José Bernardino de Santana Filho

Feliz 2020
Neste ano novo, ano 2020,
desejamos a Paz de Deus
para todos. A paz é dom, o
coração humano é o lugar da
paz. O Papa Francisco neste
dia 1º de janeiro, nos deixou
uma mensagem de paz.
“A paz é um bem precioso, objeto da nossa esperança; por ela aspira toda a
humanidade. Depor esperança na paz é um comportamento humano que
alberga uma tal tensão existencial, que o momento
presente, às vezes até custoso, «pode ser vivido e
aceite, se levar a uma meta
e se pudermos estar seguros dessa meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho»[1]. Assim, a espeança
é a virtude que nos coloca a
caminho, dá asas para continuar, mesmo quando os
obstáculos parecem intransponíveis”.
Que o mundo viva essa
paz que vem do coração do
nosso Deus. O ódio mata, o
amor vivifica. Queremos lutar por essa paz que constrói
o mundo.
Feliz ano novo para todos. Que 2020 seja o ano da
graça do Senhor em sua vida
e na sua casa. Que Deus habite sua família, que ela seja
santuário de paz. Que o nosso bom Deus derrame bênçãos abundantes sobre todos nós pela intercessão de
Nossa Senhora e São José
Operário, nosso padroeiro.
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Editorial
ANO NOVO
Mais um ano que chega e as esperanças da humanidade em melhorias
para todos os povos. E nós cristãos também esperamos que o ano novo
venha cheio de paz, de alegrias, felicidade e principalmente de bênçãos
de Deus nosso Pai. É o momento de reflexão sobre o que passou e o que
virá para todos nós a partir de agora, num mundo cheio de problemas,
em que os seus povos não se entendem mais, cada um querendo o que
acha ser melhor para si, sem se incomodar com os demais. Momento em
que devemos nos pegar com Jesus Cristo, pedindo a Ele mais
compreensão, mais perdão e arrependimento pelos nossos pecados. É
hora de colocarmos de lado a ganância, o mal olhado, as maledicências, a
falta de amor pelos seus semelhantes, em busca de uma vida mais
saudável, em que o Cristo, nosso Salvador seja o centro de nossas
atenções, pois a Ele devemos o paraíso, promessa que nos fez antes de
seguir para o Pai. A sua volta está sendo esperada para nos dar o que
prometeu. Entretanto, precisamos seguir os seus ensinamentos. E
somente caberá o paraíso aos verdadeiramente convertidos, ou seja,
àqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Desejamos aos nossos
leitores e amigos um futuro brilhante com Cristo e um saudável Ano
Novo.

Maria passa na frente de cada dia do ano novo
Ao abrirmos as portas de um novo ano, supliquemos ao Pai Criador um renovar
de forças, alegrias e esperanças. Naquele que faz novas todas as coisas
encontraremos as graças necessárias para a construção de um
ano com novas e incontáveis vitórias. Invoquemos a intercessão de Nossa Senhora da Conceição para que nos obtenha a
graça de permanecermos na presença e nos caminhos do
Senhor, em cada dia do ano novo. Reconheçamos, humildemente, que sem Ele nada somos, nada podemos. Que absolutamente nada enfraqueça a nossa motivação; que os desafios
e as crescentes dificuldades do dia a dia não nos atemorizem e
nem nos afastem das veredas do Senhor. Que, pelas mãos da Virgem Santíssima,
o Terço dos Homens continue sendo a nossa trincheira, a santa oportunidade de
fortalecimento da nossa caminhada de fé, da nossa comunhão com Deus e com a
Igreja. Mantendo-nos vigilantes, em oração, com Maria, haveremos de combater
o bom combate, superando bravamente todos os obstáculos. “Maria, passa na
frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe
indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os
filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos
incapazes de resolver. Mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens
poderes para isso”. Amém!

Carlos Barbosa
Coordenador do Movimento Arquidiocesano “Terço dos Homens”

Grupo Terço dos Homens
Aniversariantes
do mês de janeiro
Renivaldo

Reginaldo

Neste mês de janeiro temos apena dois aniversariantes: Renivaldo da Costa Matos
(04/01) e José Reginaldo dos Santos(28/01). 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.
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Padre Bernardino comemora aniversário
de 20 anos de sua vida como sacerdote
Foto: Renivaldo C. Matos

O

padre José Bernardino de Santana Filho
comemorou no último dia 17 de dezembro
próximo passado, 20 anos de sacerdócio. A
comemoração deu-se na Paróquia São José Operário
onde o mesmo é Diretor Espiritual, junto com a sua
comunidade. Fiéis de várias igrejas por onde passou
o padre Bernardino, também estiveram presentes e
homenagearam o Pastor com muita alegria, além de
familiares e diversos amigos. O próprio padre presidiu a missa dos seus 20 anos de sacerdócio, com
um grande número de padres amigos, inclusive os de
sua família.
A missa que foi iniciada às 19 horas, contou com
vários sacerdotes, fiéis de inúmeras igrejas onde o
padre foi o seu diretor espiritual, dos amigos e
familiares como o seu pai e a sua mãe, tios, além dos
padres que são os seus primos. Em sua homilia o
padre depois de falar do evangelho do dia, lembrou
aos presentes a sua trajetória desde criança quando
era levado à igreja pela sua avó, aprendendo a rezar
o terço em sua terra natal, Itabi, inclusive, brincando
em casa de como rezar a missa recolhido ao seu
quarto.
O nosso pastor lembrou de sua vinda à Aracaju
para o Seminário tendo sido recebido pelo falecido
padre Raimundo Cruz que muito o incentivou. Depois
foi para Brasília onde terminou os estudos retornan-

O padre José Bernardino recebeu homenagens da comunidade
juntamente com seus pais.

do ao seu Estado para ser ordenado sacerdote na
cidade de Itabi, onde nasceu. Padre Bernardino é
oriundo de uma família cristã que tem além dele,
mais três padres. Dois que estão aqui em nosso
Estado e outro que se encontra em Santos, São
Paulo, todos primos. Dois deles estiveram no aniversário de sua ordenação.
Padre Bernardino recebeu todas as pessoas após
a bênção final da missa, com muita paciência. Logo
depois foi levado para assistir um documentário
sobre a sua vida sacerdotal e em seguida foi cantado
os parabéns. Toda sua família participou numa noite
bastante agradável para ele e todos os paroquianos.

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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Movimento Terço dos Homens conclui
o ano de 2019 com um grande almoço
Foto: Renivaldo Matos

O

Movimento Arquidiocesano Terço dos Homens concluiu o ano de 2019 com
uma grande festa de confraternização, que ocorreu no dia 15 de
dezembro passado, realizada na
Associação dos Aposentados e
Pensionistas do Sistema Petrobras
no Nordeste, reunindo coordenadores e vice-coodenadores de grupos que rezam o terço na capital e
interior. A festa foi iniciada às 9
horas com a saudação do Diretor
de Eventos do Movimento, Ronaldo dos Santos, a todos desejando um proveitoso encontro,
conduzindo a seguir a oração do
santo terço, com a participação de
todos.
O coordenador do Movimento,
Carlos Barbosa, parabenizou aos
que se fizeram presentes. “Enxergo o Terço dos homens como um
verdadeiro exército de Maria, sempre na área de combate, para vencer o inimigo”, disse Carlos. O ano

Homens do Terço participaram do almoço de confraternização concluindo as atividades no
ano de 2019.

de 2019 foi proveitoso e o Terço dos
Homens soube muito bem executar tudo aquilo que foi proposto
por Deus revelou, fazendo uma retrospectiva do exercício passado e
definindo a agenda de atividades do
ano de 2020.
O padre Lucas Pires, Diretor Espiritual do Movimento, fez palestra
para os homens do Terço sobre o
tema, “Sustentáculos do Terço dos
Homens”. Para ele, são 4 pilares que
sustentam o Terço dos Homens. O

da Palavra: fazer uso da Sagrada
Escritura em todas atividades do
Terço. O do Pão: participar das
celebrações dominicais. O da Caridade: permanecer a favor dos
mais carentes. O Missionário: levar a palavra de Deus aos mais
necessitados.
Às 12 horas o Encontro foi culminado com um almoço de confraternização concluindo assim as
atividades do Movimento Terço
dos Homens em 2019.

Terço dos Homens “São José Operário”
tem Antônio Gabriel novo coordenador
Foto: Renivaldo C. Matos

O

Grupo de Oração Terço dos Homens “São
José Operário”, trocou de coordenador no
último dia 19 do mês próximo passado,
data de sua confraternização de final de ano. O
antigo coordenador Luiz Gonzaga Feitosa que estava concluindo o seu mandato, passou a pasta e
a coordenação para o irmão Antônio Gabriel, que
terá a responsabilidade de comandar o grupo
durante dois anos. Houve a missa e antes da bênção final aconteceu a troca de coordenação abençoada pelo padre Bernardino.
Gabriel agradeceu aos irmãos que escolheram
o seu nome para coordenar o Grupo durante dois
anos. Ele pediu o apoio de todos e garantiu que
da sua parte não faltará empenho e muita vontade de trabalhar pelo nosso maior engrandecimento. “Encontro um Grupo organizado e disposto a
rezar por si e pelos mais necessitados, daí ter me
colocado à disposição para colaborar buscando
ainda mais o seu crescimento, disse Gabriel.

O novo coordenador Antônio Gabriel recebeu a pasta da coordenação das mãos de Luiz Gonzaga Feitosa.

O novo coordenador revelou que o nosso
Grupo estará sempre caminhando lado a lado com
o nosso Diretor Espiritual, assim como vinha ocorrendo. Todas as vezes que a Paróquia nos solicitar,
estaremos sempre dispostos a colaborar. Gabriel
assume o comando do Grupo de Oração “São José
Operário” até dezembro de 2021. Parabéns e boa
sorte ao novo coordenador.

