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Padre Bernardino faz mais um aniversário
comemorando data com sua comunidade
Foto: Renivaldo C. Matos

O

padre José Bernardino de Santana Filho comemorou no último dia 21
de fevereiro próximo
passado, mais uma data
natalícia. Nascido na
cidade de Itabi, alto sertão sergipano, em 1972,
o padre é oriundo de uma
família tradicional católica e que tem quatro padres, uma freira (sua tia
falecida) e muitos leigos
voltados a servirem a Jesus Cristo. Como diretor
espiritual da Paróquia
São José Operário, o padre comemorou seu aniversário junto com a comunidade, numa noite de
muita alegria.
Começou com uma
missa que fez questão de
presidir e concelebrada
pelo seu amigo de turma
no Seminário em Brasília,
o pernambucano padre
Antônio Carlos, que se
encontrava em nossa
capital, vindo parabenizá-lo pelo aniversário. Os
dois estudaram juntos
em Brasília e foram ordenados no mesmo ano, de
modo que já completaram 20 anos de sacer-

O padre José Bernardino comemorou o seu aniversário recebendo os parabéns de sua comunidade.

dócio. O padre visitante
foi o responsável pela homilia do dia, aproveitando para relembrar como
ficaram amigos e suas
vindas ao nosso Estado.
Agradeceu pela amizade do aniversariante e
de sua família lembrando
alguns fatos importantes. O padre Antônio Carlos pertence à Arquidiocese de Brasília, sendo
diretor espiritual da Paróquia São José, na cidade de Taguatinga. Antes
da bênção final, o padre
foi ovacionado pela comunidade que cantou os
parabéns. Após a bênção, ele ficou à disposi-

ção de todos que foram
levar o seu abraço desejando muitos anos de vida ao mesmo e de uma
existência muito feliz, pedindo a Deus pela sua
continuidade na Igreja.
Após os cumprimentos dentro da Igreja, o
padre Bernardino se dirigiu ao Salão de festas
sendo recebido com o
canto de parabéns e mais
alguns presentes das
pastorais e grupos de
orações. Foram servidos
aos presentes, salgadinhos e refrigerantes e o
bolo comemorativo ao aniversário. O padre se colocou à disposição para

as fotos com os comunitários sendo bastante solicitado para tanto. Cada
responsável pelas pastorais e grupos queria uma
foto, assim como as demais pessoas da comunidade, tão grande é o seu
carisma.
O padre Bernardino
teve uma noite de muita
felicidade sendo cumprimentado em todos os
momentos. São 48 anos
de vida dedicada ao catolicismo e a Deus, já
com 20 anos de sacerdócio. Parabéns ao nosso
pároco e uma vida feliz
guiada pelo Espírito Santo de Deus.

Grupo de Oração Terço dos Homens

Oração do Dizimista

Convite:

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.

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!
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Editorial

PALAVRA
DE FÉ
Pe. José Bernardino de Santana Filho

Tempo quaresmal
A Igreja vive um tempo de “kairós”, tempo de conversão, de penitência e oração. É o tempo da
Quaresma. Precisamos fazer esta
caminhada com muita seriedade.
Este caminho quaresmal nos conduz a Deus. Minha adesão a Cristo
Salvador tem que ser verdadeira e
contínua.
Comece bem a Quaresma recebendo as Cinzas e meditando o seu
significado: “voltamos ao pó” que
as cinzas lembram. “És pó, e ao pó
tu hás de tornar” (Gen 2,19). Esse
sacramental da Igreja lembra-nos
de que estamos de passagem por
este mundo.
Intensifique a oração, seja ela
pessoal ou comunitária. Orar é entrar em comunhão com Deus, é tornar-se intimo d'Ele, que é nosso
Pai.
Faça o jejum conforme as próprias condições, para que o corpo
seja sujeito ao espírito. Pode ser
um jejum a pão e água, um jejum
só de líquidos, um jejum parcial,
etc., especialmente nas sextas-feiras.
Faça uma boa confissão geral,
depois de um bom exame de consciência, revendo toda a vida passada. Não omita nada, lance em Deus
todas as suas misérias. Perdoe todas as pessoas que o ofenderam.
Participe da via-sacra sempre
que puder na nossa Paróquia, todas as sextas feiras, meditando o
sofrimento de Jesus na Sua Paixão.
Uma Quaresma iluminada para todos!
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NOVO TEMPLO
A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo inicia as vias-sacras visando mostrar aos
fiéis católicos como foi a vida digna do nosso Salvador, quando esteve em sua
passagem terrestre. Deixou clara a sua humanidade e principalmente a sua
divindade. Cristo se deu a si mesmo por nós, num atestado inédito e
incomparável de amor pelo seu povo a quem chamou de irmãos. E não se pode
fazer qualquer reparo ao nosso Pai Celestial, sobre o amor ao seu povo, ao
oferecer a vida de seu filho único em expiação dos nossos pecados. A nossa
Paróquia estará realizando as vias-sacras todas as sextas-feiras, tanto interna
como externamente, ou seja, a cada final de semana na própria igreja e no
seguinte, nas ruas, expondo o sacrifício de Jesus Cristo em sua missão de salvar
o seu povo dos pecados da morte, concluindo com a sexta-feira santa, este ano,
dia 10 de abril, quando o mundo recria o calvário de Cristo, com sua vida, morte e
ressurreição. Este ano a nossa Igreja está dividida em manter a espiritualidade
do seu rebanho e, também no fato de que, se direciona a demolir o atual prédio e
a construção de um novo prédio. Tanto assim, que tem uma programação de
manutenção dos principais eventos cristãos, sem contudo, acrescentar novos.
Em breve espaço de tempo, todos já saberão do que ocorrerá e como serão
convocados a colaborar decisivamente em todos os aspectos, no surgimento do
nosso novo Templo.

Homens, não há vida sem cruz!
Os mistérios que contemplamos no período quaresmal estão profundamente ligados à realidade vivenciada pelo homem. Eles
se reproduzem no cotidiano das nossas vidas. O vale de
lágrimas em que estamos inseridos é marcado, de certo
modo, pelas mesmas dores da paixão e morte de Nosso
Senhor Jesus. Até a consumação dos tempos a nossa vida
será palmilhada de espinhos. Mesmo que não aceitemos,
mesmo que não compreendamos, boa parte da nossa
existência é experienciada no calvário, com Jesus. Em poucas palavras: não
há vida sem cruz. Não há cristianismo sem cruz. “Se alguém quiser vir
comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me" (cf. Mt 16, 24). O
que nos consola, o que nos enche de ânimo e esperança é a certeza de que
sofrimento é passagem para a glória. A Cruz é sinal de glória. Paulo diz: “Eu
vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus…” (Rom 12,1). Recordemos que a Quaresma começa com as cinzas,
passa pela Paixão e morte na cruz e termina com a noite da luz e do fogo, a
noite santa da Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Carlos Barbosa
Coordenador do Movimento Arquidiocesano “Terço dos Homens”

Grupo Terço dos Homens
Aniversariantes do
mês de março
Junior
Gilson Alves
Neste mês de março teremos oito aniversariantes enchendo-nos de muitas
alegrias: Gilton Henrique da Silva Júnior (03/03), Gilson Alves dos Santos
(04/03), José Silva de Ponzzes (05/03), Cleverton Henrique Rodrigues
(14/03), José Carlos Neto (12/03), Carlos Augusto de Oliveira (22/03), Ernani
dos Santos (27/03) e Gilson Barbosa Pereira (29/03). Desejamos aos nossos
irmãos, um feliz aniversário, muitos anos de vida ao lado dos seus familiares,
parentes e amigos.
Augusto
José Carlos

Ponzzes

Cleverton

Ernani

G. Barbosa
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Grupo do Terço dos Homens da Capela
São Miguel Arcanjo completa dois anos
Foto: Renivaldo C. Matos

O

Grupo de Oração Terço dos Homens da
Capela São Miguel Arcanjo, completou
no mês passado, dois anos de
atividades, comemorando com as presenças de
grupos convidados e com uma missa solene que
foi presidida pelo padre Horácio Braga, da
comunidade do bairro “Dom Luciano José Cabral
Duarte”. O Grupo de Oração é coordenado pelo
irmão Gildo Aragão que também o ajudou em
sua fundação. O seu vice-coordenador por
motivo de doença se encontra afastado.
Conforme o coordenador, o grupo surgiu na
Capela São Miguel Arcanjo no dia 8 de fevereiro
de 2018 com um total de nove homens, que
entenderam ser de fundamental importância
participarem das atividades da Capela, vez que
são católicos. Segundo Gildo Aragão, hoje o
grupo se encontra apenas com sete homens
rezando o santo terço às quintas-feiras, 19 horas, perseverando em busca de mais irmãos. Ele
disse que o padre Horácio Braga apóia bastante
as atividades do grupo, sempre convidando os
homens a fazerem parte, quando celebra as
missas.
O nosso problema, diz o coordenador, é a di-

Homens do Terço da Capela São Miguel Arcanjo cantaram os parabéns com os convidados no dia do aniversário do Grupo.

ficuldade dos homens em virem à Igreja rezar.
Uns alegam que não têm tempo suficiente para
freqüentarem as atividades, outros trabalham à
noite, justamente no horário de nossas reuniões, tornando-se difícil o crescimento do
grupo. Mas vamos em frente, pedindo a Deus e
perseverando. O padre Horárcio celebrou a
missa solene de aniversário, incentivando os
homens do Terço a rezarem. Após a missa houve
uma confraternização onde o coordenador Gildo
Aragão agradeceu a presença de todos os
grupos.

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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Grupo Kairós reuniu jovens da Paróquia
São José Operário para Retiro Espiritual
Foto: Renivaldo Matos

O

Grupo de jovens da
Paróquia São José Operário, denominado “Kairós”, reuniu os seus componentes no dia 09 do mês próximo
passado, domingo, realizando
um Retiro Espiritual que foi
aberto a toda a comunidade católica. A intenção foi de estudar
mais a doutrina cristã, além, de
conseguir mais jovens, engrossando suas fileiras, conforme os
responsáveis pelo Grupo, Yuri
Oliveira e Letícia Nunes, que estão se esforçando pelo crescimento e desenvolvimento do
mesmo.
Começou com a bênção do
padre Bernardino, seguindo com
uma partilha do Movimento Mariano, reza do santo terço e palestra sobre o tema “Renúncia
confirma e afirma o amor de Cristo”, versado pelo coordenador do
grupo Yuri Oliveira. Pela tarde
duas palestras. A primeira, pela

O padre José Bernardino deu a bênção para os jovens do Grupo Kairós no no início Retiro
Espiritual.

ministra da Comunhão Eucarística
Grazielle Tainá sobre “O modernismo e a máxima de Jesus Cristo: só
os puros verão a Deus”! Concluindo, a palestra da Irmã Rosa,
sobre o tema “O homem conformado à vontade de Deus”.
A jovem Maísa, integrante do
grupo, baseada no Tema versado,
deu o seu testemunho de vida,
mostrando aos presentes a
importância da renúncia em favor
de Cristo. O encontro foi encer-

rado às 17 horas e 30 minutos
com Adoração ao Santíssimo e
em seguida a participação na
Santa Missa. O coordenador Yuri Oliveira ressaltou as presenças dos Ministérios de Música
“Sangue e Água” coordenado
por Vinicius e do “Coração Imaculado de Maria” coordenado
por Larissa, a quem agradece.
Foi um dia importante para todos nós, concluíram Yuri e Letícia.

Grupos rezam o “Terço com a Família” na
Capela S. Terezinha do Shopping Prêmio
Foto: Renivaldo C. Matos

V

ários grupos de terços dos
homens estiveram rezando
no dia 20 de fevereiro próximo passado, o santo terço com a
família, na Rádio Cultura de Sergipe. Desta vez o terço aconteceu
na parte externa da Capela Santa
Terezinha, que fica localizada no
Shopping Prêmio, no Conjunto Marcos Freire I, município de Nossa
Senhora do Socorro. O terço foi
conduzido pelo titular do horário
das 18 horas, irmão Carlos Barbosa,
atual Coordenador do Movimento
Arquidiocesano Terço dos Homens.
Foi rezado naquela oportunidade os Mistérios da Luz, contando
com as presenças de vários irmão
de alguns grupos pertencentes à
Arquidiocese de Aracaju. O Grupo
de Oração Terço dos Homens “São
José Operário”, representado pelo

O “Terço Com A família” foi rezado diretamente da Capela Santa Terezinha, através da
Radio Cultura de Sergipe.

seu coordenador e vice além do
diretor de integração e de alguns
componentes, esteve presente. O
“Terço com a Família” é rezado diariamente para todo Estado e além
fronteiras, na Rádio Cultura. Sempre
às quintas- feiras, tem a participação
de componentes de vários grupos de
Terços dos Homens, tendo como

finalidade principal de evangelizar.
São inúmeros, os pedidos de orações enviados para a Rádio, pelos
ouvintes de todas as partes e que
são atendidos gentilmente pelo
apresentador. O programa oferece
condições aos ouvintes de rezarem o santo terço em suas residências.

