Prezados Coordenadores de grupos de Terço dos Homens, prezados Homens
do Terço de todo o Brasil, SALVE RAINHA!
Desejamos aos Homens do Terço de todo o Brasil a bênção e a paz que vêm de Deus.
Estamos felizes porque sentimos todos os dias a ternura de Deus e a proteção materna de
Nossa Senhora em nossa vida. Já estamos nos aproximando de mais uma Romaria do Terço
dos Homens à Casa da Mãe Aparecida. Diante da pequena Imagem negra, de mãos postas,
queremos dobrar os nossos joelhos, unir as nossas mãos em preces e deixar o nosso coração
arder de alegria, como os discípulos de Emaús.
Caros companheiros de caminhada, através desta carta, estamos convidando todos os
Homens do Terço do nosso país para participarem da XI Romaria Nacional do Terço dos
Homens ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Mais uma vez, queremos santificar as
nossas famílias, as diversas vocações na Igreja e todo o Brasil com as nossas orações.
A XI Romaria do Terço dos Homens será nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2019, sextafeira e sábado.
Tema: “Terço dos Homens: Não basta rezar, é preciso agir!”
Lema: “Eis-me aqui!”
PROGRAMAÇÃO:
15/02 (sexta-feira)
18h – Missa de abertura e adoração ao Santíssimo Sacramento.
19h45 – Procissão até o Porto Itaguaçu pelo Caminho do Rosário.
23h – VIGÍLIA. A cada hora, um grupo cadastrado com antecedência estará coordenando a
oração até as 5h da manhã, encerrando-se com a Bênção do Santíssimo.
16/02 (Sábado)
6h30 – Concentração na Praça Bento XVI; acolhida, oração, música... (Tribuna Bento XVI).
7h30 – Missa Solene (Campal), Tribuna Papa Bento XVI.
9h15 – Tempo livre para descanso, lanche, almoço, passeio...
12h – Acolhida dos diversos grupos no Altar Central.
12h45 – Reflexão sobre o tema: “Terço dos Homens: não basta rezar, é preciso agir!”.
13h45 – Reza Solene do Santo Terço (Altar Central).
15h – Consagração dos Homens a Nossa Senhora Aparecida.
15h15 – Sorteio da Imagem Peregrina e Encerramento da XI Romaria do Terço dos Homens.

Caros Coordenadores de Grupos preencham a ficha de inscrição e a enviem para
nós até o dia 11 de fevereiro de 2019, para: tercodoshomens@santuarionacional.com.
Por favor, não deixem para a última hora, quem não fizer a Inscrição do grupo não estará
concorrendo à Imagem Peregrina no sorteio, não comprometa a sorte de seu grupo!
Pedimos aos padres e diáconos que desejam concelebrar na Missa Solene da XI
Romaria, às 07h30 de sábado, que se inscrevam com antecedência pelo e-mail do Terço dos
Homens.
O Setor de Criação do Santuário produziu uma nova “logo marca” para o Terço dos
Homens.
Você
pode
encontrar
a
nova
arte
no
Portal
a12.com/tercodoshomens@santuarionacional.com. Foi disponibilizado um modelo de
camisa com a nova arte. Você poderá baixar e participar da próxima romaria de camisa nova.

CONVITE ESPECIAL PARA NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
EM JESUS, COM MARIA RESTAURAMOS A VIDA!
Convidamos a todos os participantes do Terço dos Homens e do Terço das Mulheres
para participarem da 1ª Missa do dia 12 de Outubro deste ano de 2018, às 5h da manhã,
no Santuário Nacional. Será comovente uma multidão de mulheres e homens, logo ao
amanhecer do dia da Padroeira, rezando na Casa da Mãe e Padroeira. Homens e Mulheres do
Terço venham com a camisa do Terço e com a fé no coração!
Caros coordenadores do Terço dos Homens, sejam divulgadores da XI Romaria. Façam
com que esta carta-convite chegue nas mãos de todos os homens da roça e da cidade, onde
quer que estejam. Convoquem, convidem, incentivem, apoiem, se ajudem! Já imaginaram 100
mil homens rezando aos pés da Mãe Aparecida? Pensem nisso, trabalhem para isso!
Que neste ano do Laicato possamos ser “Sal da Terra e Luz no Mundo”, sujeitos e
protagonistas de transformação, rezando, testemunhando e trabalhando em favor da vida.
Que a Virgem Mãe Aparecida abençoe você, seu Grupo de Oração e sua família.
Fraternalmente

IR. JOÃO BATISTA DE VIVEIROS

PE.REINALDO BEIJAMIM

