
 
 

TERÇO DOS HOMENS, EM COMUNHÃO COM AS VOCAÇÕES, 

RESGATANDO FAMÍLIAS! 

Carta de gratidão 

A X Romaria Nacional do Terço dos Homens, realizada nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2018, em 

Aparecida, foi uma bênção de Deus! Homens de quase todos os Estados do Brasil vêm ao Santuário para 

manifestar sua fé, sua devoção filial a Nossa Senhora Aparecida e seu compromisso com o Terço dos 

Homens. A Praça Papa Bento XVI se transforma no cenário mais lindo do Brasil, um verdadeiro Pentecostes, 

acolhendo a multidão de mais de setenta mil homens em oração. A Casa da Mãe se torna pequena para 

acolher tantos filhos emocionados, de braços erguidos com o seu Terço nas mãos, rezando pelas famílias, 

pelas vocações, cantando de coração agradecido. Tudo é dom, tudo é graça, tudo é bênçãos dos céus! 

Nosso sentimento é de gratidão! Obrigado, Pai, por tanto carinho, pelo vosso infinito amor para 

conosco, para com o Terço dos Homens, para com as nossas famílias, a nossa Igreja, o nosso Brasil. O 

Movimento do Terço dos Homens é obra Vossa, manifestação do Vosso Espírito Santo na vida de tantos 

homens de fé que se deixaram guiar pela vossa bondade e ternura. Pai querido, aceite a nossa sincera 

gratidão por tudo o que aconteceu na X Romaria.   

Obrigado, querida Mãe Aparecida! A Senhora nos acolhe com carinho materno em Vossa Casa, em 

vosso Santuário. A Senhora sabe amparar, proteger e abençoar cada filho que vem de longe, vem cansado, 

mas vem com fé pedir e agradecer tantas graças já alcançadas e outras desejadas para si mesmo, para sua 

família e amigos. Já há 300 anos, na vossa singela Imagem quebrada, de cor negra, abençoa o povo 

brasileiro. O Terço dos Homens é vosso, ó Mãe, e é por isso que ele cresce em todo o Brasil. Aceite, Mãe 

querida, o carinho e a gratidão de cada homem que participou da X Romaria e daqueles que não puderem 

participar pessoalmente.  

Nossa sincera gratidão a você HOMEM que veio manifestar sua devoção, sua alegria e gratidão por 

ser devoto de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe.  

Homem do Terço, você é pessoa do bem, você é de Deus, você é de Nossa Senhora, você é da paz! 

Seja firme, perseverante na oração e na participação do seu grupo. Sua oração tem poder de mudar sua 

própria vida, sua família, sua comunidade, a sociedade. A Oração constante nos faz fortes diante das 

adversidades da vida. Seja fiel, mesmo nas dificuldades. Receba, querido homem do Terço, nossa gratidão 

por ter participado da X Romaria Nacional do Terço dos Homens no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. 

Sua presença fez a diferença! 

Caro Homem do Terço, comece desde já a se preparar para a XI Romaria Nacional do Terço dos 

Homens, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2019, no Santuário de Nossa Senhora 

Aparecida. Durante este ano, todo mês, vamos enviar aos Homens do Terço uma mensagem sobre a Oração 

do Terço, em sintonia com o Ano do Laicato. Procure acessar o Portal: 

http://www.a12.com/santuario/eventos/terco-dos-homens 

Que a Virgem Mãe Aparecida abençoe você, sua família, seu grupo de oração e toda a Igreja. Receba 

o nosso abraço fraterno e a nossa gratidão, 

Fraternalmente, 

 

                                             


