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Movimento Arquidiocesano “Terço do Homens”
realiza com sucesso o VI Encontro em Itabaiana
Foto: Renivaldo C. Matos

Homens que rezam o Terço fizeram um grande momento de adoração ao Santíssimo Sacramentado no VI Encontro Arquidiocesano.

O

s homens que rezam o terço
na Arquidiocese de Aracaju se
reuniram mais uma vez em um
grande encontro de grupos. O VI
Encontro Arquidiocesano foi realizado
na cidade de Itabaiana no dia 18 de
setembro próximo passado. Para este
evento os coordenadores do Movimento e Grupos se esforçaram ao extremo, com a finalidade de proporcionar aos participantes momentos de
verdadeira evangelização. O Encontro
foi realizado no Ginásio de Esporte
Miltão, tendo seu início às 8h30 com a
presença de aproximadamente dois
mil participantes, incluindo os familiares de membros de cada grupo.
De início, os participantes foram
saudados e acolhidos pelo coordenador do Movimento Arquidiocesano
Terço dos Homens, Carlos Barbosa. A
imagem de Nossa Senhora da Conceição foi conduzida em seguida, sendo

levada por membros do Terço dos
Homens em procissão e entronizada ao
lado do palco, onde todos puderam dirigir seus olhares e pensamentos naquela
que é a verdadeira mãe de Deus.
Dando prosseguimento ao Encontro
foi meditada a oração do santo terço,
dirigida pelo coordenador do Movimento Arquidiocesano. No decorrer do
evento vários testemunhos foram apresentados por homens verdadeiramente renovados através do terço de
Nossa Senhora.
Na parte vespertina o Encontro
continuou apresentando vários temas
importantes para o conhecimento de
todos. Um dos momentos mais importantes ocorreu quando o padre Lucas
Pires, Diretor Espiritual do Movimento,
convidou as esposas dos homens a se
fazerem presentes ao palco, e, com
grande surpresa, centenas de mulheres
estavam diante de todos. O padre a-

Grupo de Oração Terço dos Homens

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

gradeceu por suas presenças fazendo uma oração abençoando a todas.
A programação foi sequenciada
com a adoração ao Santíssimo sendo
conduzida pelo padre Lucas onde todos puderam adorar a Jesus Sacramentado, em um momento tão sublime.
O encontro culminou com a celebração da missa que foi presidida pelo vigário episcopal, Genário de Oliveira, e concelebrada pelos padres
Dácio, e Lucas Pires. Na homilia o vigário chamou a atenção de todos os
presentes, explicando a palavra de
Deus, e fez um apelo para que os homens continuassem firmes na caminhada. Revelou que o Terço dos Homens é uma verdadeira obra de Deus
e que todos se unam no sentido de
evangelizar, principalmente àqueles
que se encontram afastados da
Igreja.

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
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Editorial

PALAVRA
DE FÉ

JESUS CRISTO

Pe. José Bernardino de Santana Filho

Batizados e enviados
Neste mês de outubro a
Igreja celebra o mês extraordinário missionário. É um
convite do Papa Francisco para todos os fiéis católicos. O
mundo precisa conhecer Jesus, o Salvador universal. Evangelizar é levar a preciosidade do Evangelho.
O Papa diz que todos têm
o direito de receber o Evangelho e nós temos o dever
de anunciar. “Ai de mim se
não pregar o Evangelho “, diz
São Paulo.
Precisamos ter uma consciência missionária e nunca
cruzarmos os braços. Nossos
grupos e pastorais devem se
empenhar cada vez mais para que Jesus Cristo seja anunciado e levado a todas as
pessoas.
Muitos foram batizados e
vivem adormecidos na fé.
Falta a motivação interior para colocar em prática sua adesão ao Cristo. A ordem do
Senhor é esta “avance para
as águas mais profundas”.
Sejamos missionários da
Boa Nova do Evangelho. O
Senhor conta conosco. Quem
se dedica à missão tem seu
nome escrito no Céu.

O MENSAGEIRO

Estamos há poucos meses do final de ano e como sempre a nossa Paróquia
trabalha no sentido de oferecer o melhor a sua comunidade com o
propósito de atrair todos os fiéis católicos a um convívio verdadeiramente
fraterno e de muita alegria com seus familiares, amigos e enfim àqueles
que têm dificuldades. A Paróquia São José Operário na pessoa do padre
José Bernardino de Santana Filho, vem primando por um trabalho
magnânimo de resgatar seus fiéis e de resto a comunidade que andou
sobressaltada ao longo de vários anos em virtude do tratamento recebido.
Conhecedor profundo de sua missão, o nosso pároco procurou durante
este tempo que aqui se encontra, de modo coerente, oferecer ao seu
rebanho aquilo que para outros era impossível, a ponto de hoje a nossa
comunidade se mostrar satisfeita e confiante de que novos tempos
alcançaram a nossa Paróquia. Um trabalho meticuloso de quem conhece a
sua missão e se entregou completamente a Deus para dar continuidade a
tarefa iniciada pelo seu filho Jesus Cristo. A Paróquia São José Operário já
se prepara visando o final de ano para acolher seus fiéis nas inúmeras
solenidades, como Retiros Espirituais, Batizados, Crisma, Primeira
Comunhão entre outros eventos religiosos. E cabe a todos nós católicos
ajudarmos ao padre Bernardino em tudo o que for necessário para glória e
louvor ao nosso salvador Jesus Cristo.

Campanha Missionária

A

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou oficialmente a Campanha da Fraternidade para o ano de 2019, com o
tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”.
O mês missionário nos lembra que
o Senhor necessita de pessoas com um
espírito inquieto diante do sofrimento
humano, por isso, faz o convite para
trabalharmos em sua “vinha.
Nenhum batizado está dispensado
deste convite. Assumir a missão é dar
resposta a nossa consagração batismal. “O dia mundial das missões é uma
grande oportunidade para fazer sentir
a vocação missionária da Igreja, aos
nossos irmãos no episcopado, ao clero,
aos religiosos, e a todos os católicos do
mundo”. Somos assim chamados a levar o evangelho às diversas realidades

de nossa sociedade: Aos pobres, aos
presos, aos doentes, as crianças e
aos que vivem nas ruas de nossas
cidades. Enfim, fazer com que a palavra libertadora de Jesus chegue a
estes corações feridos no mais
íntimo de sua dignidade. A Igreja
existe em função da missão e toda a
sua organização deve estar voltada
para isto.
O cristão comprometido com a
palavra do Senhor, jamais será acomodado, terá sempre o espírito inquieto diante dos desafios da vida
humana. Para isto é preciso ter claro
dois pontos: a missão não deve estar desvinculada da palavra de
Deus, pois, a bíblia é a direção do agir cristão, e, depois, de que a tarefa
prioritária da Igreja é a evangelização como fonte de reconstrução
da vida humana.

Grupo Terço dos Homens
Aniversariantes
do mês de outubro

Marcelino

Arlindo

Paulo José

Neste mês de outubro temos um total de cinco aniversariantes: Marcelino da Silva Irmão
(11/10); Arlindo da Conceição (15/10); Paulo José dos Santos (18/10); Geovah dos Santos
(19/10) e Jailton Silva (30/10). 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. P A R A B É N S!!!

Jeovah

Jailton
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Homens do Terço da Capela Santa Luzia
festejam 9 anos de existência do Grupo
Foto: Renivaldo C. Matos

O

s homens que rezam o terço na Capela Santa
Luzia, no bairro América, comemoraram no
dia 11 de setembro próximo passado mais
um ano de existência do Grupo. Para a comemoração
dos 9 anos de fundação, os homens do Terço
prepararam uma grande festa que contou com a
presença de vários grupos convidados, inclusive o da
Paróquia São José Operário que soube muito bem
prestigiar a equipe aniversariante.
O Terço dos homens da Capela Santa Luzia foi
implantado definitivamente no dia 9 de setembro de
2011, quando os senhores Severino, Arlindo, Paulo e
Carlos Roberto, entre outros, resolveram reiniciar
naquela comunidade as atividades de evangelização
através do Terço. O grupo apesar de ser pequeno
desenvolve um grande trabalho resgatando os
homens trazendo-os à Igreja. O seu coordenador
atual é o senhor Luís Carlos, que comanda o grupo há
um ano.
O evento comemorativo teve início às 19h30 com
a meditação do santo terço, sendo dirigido pelo
coordenador, com a participação de todos os que
estavam presentes. Às 20 horas o padre Antônio,
pároco da comunidade presidiu a missa em ação de
graças pelos 9 anos de existência do grupo. De
início, o padre acolheu toda a comunidade presente,
principalmente aos homens que rezam o terço.

Os homens do Terço da Capela Santa Luzia cantaram os parabéns comemorando nove anos de existência do grupo.

Para o padre foi gratificante fazer aquela celebração onde o grupo local estava completando mais um
ano de existência. Os homens do Terço da Capela
Santa Luzia tiveram uma grande participação na
construção daquele templo religioso, desde os seus
alicerces, quando se doaram ao máximo.
Chegando ao final da celebração, o padre Antônio convidou o grupo da Capela a subir ao presbitério
e lá ele fez uma oração pelos homens. O padre fez
uma belíssima homenagem para o grupo aniversariante e em seguida todos cantaram os parabéns
ao aniversariante. Logo após as homenagens os
convidados se dirigiram até o pátio da igreja onde
houve uma grande confraternização.

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.

TAVARES FONTES INDÚSTRIA
ESQUADRIAS E VIDRAÇARIAS LTDA

Centro de formação Proficional e
Tecnologia Antônio Belarmino da Paixão

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

Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio

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

www. centeb.com.br
centeb@centeb.com.br

Cosme ou Helena
99981-9689/99982-4603
AV. São João Batista, 497- Ponto Novo- Aracaju/SE
Tel. 3259-2204 E. Mail: tavaresfontes@hotmail.com

Expediente
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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Pastoral da Catequese realizou com sucesso “O II
Chá Beneficente” na Paróquia São José Operário
Foto: Renivaldo C. Matos

A

catequese torna-se especialmente necessária
para a preparação das
pessoas que pretendem receber
um dos Sacramentos católicos,
principalmente os de Iniciação
Cristã católica. A catequese é
uma educação da fé das crianças,
dos jovens e dos adultos, a qual
compreende especialmente um
ensino da doutrina cristã, dado
em geral de maneira orgânica e
sistemática com o fim de iniciálos na plenitude da vida cristã.
A pastoral da Catequese da
Paróquia São José Operário realizou “O Segundo Chá Beneficente” no dia 29 de setembro
próximo passado. Para tal, o coordenador e catequistas se empenharam no sentido de preparar uma grande recepção para
os participantes. Segundo a coordenadora da Catequese, Patrícia Moura da Cruz, o evento foi
idealizado e realizado no intúito

A comunidade participou com muita alegria do evento, principalmente os formandos e
seus familiares.

de angariar fundo financeiro, possibilitando assim a realização nos
dias 25, 26 e 27, deste mês, o Retiro Espiritual das crianças e
jovens que já veem se preparando
desde o ano passado. Eles receberão pela primeira vez a Eucaristia, que será realizada na Paróquia
São José Operário no dia 24 de
novembro próximo.
O evento beneficente teve
início às 16 horas, quando os participantes foram acolhidos pelos

organizadores. Pessoas da comunidade participaram do
evento, principalmente os formandos e seus familiares, que
deram um brilho especial na
festa. A animação musical ficou
por conta de Mateus Maia, que
se apresentou com sua simplicidade, porém com o seu
grande dom musical levando
aos participantes momentos de
alegria. Com grande sucesso a
festa teve seu final às 18 horas.

Terço dos Homens vai às residências
das pessoas necessitadas de orações

A

missão do Terço dos Homens
não é somente rezar na igreja,
mas levar a todos o conhecimento da palavra de Deus, principalmente aos mais necessitados, seja onde for. O Terço dos Homens é um Movimento que cresce a cada dia arrebanhando aqueles que estão afastados
de Deus. O Grupo Terço dos Homens da
Paróquia São José Operário não é
diferente dos demais, estando sempre à
disposição daqueles que solicitarem
suas orações.
Cumprindo mais uma missão os
homens do terço “São José Operário”
abriu os portões da igreja, indo rezar
em uma residência da comunidade.
Para isso os homens se organizaram
formando uma equipe composta por
oito pessoas que se doaram indo rezar
na casa do senhor Antônio Augusto,
residente na rua Dom Pedro II, no
bairro Ponto Novo. A oração do Terço foi
rezada com a família no dia 25 de
setembro próximo passado, tendo seu

Foto: Renivaldo C. Matos

Terço dos Homens da Paróquia São José Operário rezou na residência do senhor Antônio
Augusto.

início às 7 horas da noite.
Para a família visitada pelo Terço dos
Homens foi uma bênção de Deus. Segundo um dos familiares relatou que
Deus colocou os homens do Terço ali
naquele momento, pois estava realmente
necessitando de orações, que foram dirigidas especialmente ao senhor Augusto
que estava prostrado no leito acometido
de um AVC. Bastante debilitado o ancião

de 89 anos de idade, participou das
orações apenas ouvindo tudo. E todos
rogaram a Deus pela cura da sua
saúde temporal e espiritual.
No final da oração do terço foi lido
o Evangelho do dia, e em seguida,
feita a partilha da palavra onde todos
puderam falar sobre o que
entenderam no que fora proposto por
Deus no evangelho daquele dia.

