
 
 
 
 
 

HOMENS DO TERÇO: É PRECISO LANÇAR AS REDES!                                    

 

 

Aparecida, 12 de julho de 2016.         

 

Prezados Coordenadores Nacionais, Regionais, Estaduais, Diocesanos, de Grupos do Movimento 

Terço dos Homens,  

 

SALVE RAINHA, A PADROEIRA DO BRASIL! 

ANO JUBILAR: “300 ANOS DE BÊNÇÃOS!”. 

 

A IX Romaria Nacional do Terço dos Homens ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida será 

coroada de júbilo, de louvor e gratidão. De modo solene, os Homens do Terço de todo Brasil 

estarão celebrando os 300 anos da “Pesca Milagrosa” da Imagem negra nas Águas do Rio Paraíba 

do Sul pelos três pescadores, João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso. Esses foram os 

primeiros que, aos pés da pequenina imagem, rezaram o santo terço com os seus familiares.  

Com essa carta, estamos convidando todos os Homens do Terço do Brasil para prestar uma 

grande homenagem à nossa Padroeira. A coordenação do Santuário está oferecendo diversas 

possibilidades de participação para os homens do terço. Seria muito bom que todos que rezam o 

santo terço aproveitassem todas, mas não sendo possível, que participassem de pelo menos uma 

delas. Propostas:  

- No dia 05 de outubro deste ano de 2016, na Novena Solene, às 19h, no Santuário de 

Aparecida, será a abertura do Ano Jubilar para o Terço dos Homens. Para os outros, a abertura será 

no dia 12. Nos momentos especiais da novena deste dia, tais como, Entrada da Imagem, Entrada do 

Santíssimo, Entrada da Palavra, alguns homens do terço entrarão representando o movimento em 

todo Brasil. Nos momentos das ofertas de Alimento e das Flores, todos os homens presentes no 

Santuário poderão entrar com suas ofertas.  

- A partir do mês de outubro deste ano até setembro de 2017, conforme foi proposto na VIII 

Romaria, a Imagem Peregrina da Padroeira vai visitar um Santuário do Brasil. Os Homens do Terço 

responsáveis em organizar esse Encontro/Visita deverão convocar todos os grupos da região.  Será 

uma excelente oportunidade de participação, principalmente para aqueles homens que não 

poderão vir até o Santuário. 

- Queremos convidar cada um e a todos os Homens do Terço da Terra de Santa Cruz, para 

participarem da IX Romaria Nacional do Terço dos Homens ao Santuário, que vai acontecer nos dias 

17 e 18 de fevereiro de 2017, dentro do Ano Jubilar de 300 anos do encontro da Imagem. Seria 

muito bom que todos chegassem na sexta feira para participarem da abertura e de todas as 

atividades.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO 

 

DIA 17/02/2017 - (sexta-feira) 

19h00: Missa de abertura 
20h00: Procissão para o Porto Itaguaçu, onde tudo começou em outubro de 1717. 
23h00: Início da Vigília Mariana e Adoração ao Ssmo. Sacramento no Santuário.  

Obs. De hora em hora, um grupo estará dinamizando a oração. 
 

DIA 18/02/2017 - (sábado) 

05h45: Encerramento da Vigília Mariana e da Adoração ao Ssmo. Sacramento 
07h00: Acolhida, Boas Vindas, Músicas e Oração Inicial na Tribuna Papa Bento XVI  
08h00: Reflexão. Tema: “HOMENS DO TERÇO, É PRECISO LANÇAR AS REDES! ”  
 09h00: Orientações gerais, comunicados, avisos... 
10h10: Preparação para a Missa Jubilar do Terço dos Homens 
10h30: Missa Solene 
11h45: Intervalo para Almoço, Lanche...  
13h30: Preparação para a reza do Santo Terço 
13h45: Início do Santo Terço 
15h00: Consagração dos Homens à Nossa Senhora Aparecida 
15h15: Sorteio e doação das Imagens Peregrinas do TH e mensagem final. 
15h30: Encerramento da IX Romaria Nacional do Terço dos Homens.  
 

Junto com essa carta, estamos enviando a todos a Ficha de Inscrição. Todos os coordenadores 

deverão cadastrar seu grupo com antecedência. No ano jubilar, vamos sortear duas Imagens “Fac-

símiles” completas e só concorrerão os grupos que forem cadastrados previamente. IMPORTANTE: 

Essas duas imagens serão doadas aos grupos sorteados.  

É importante saber que no dia da Romaria (17 e 18/02/2017), não faremos cadastramento. 

 Cada coordenador deverá enviar a ficha preenchida até o dia 05 de fevereiro de 2017, para o 

seguinte endereço: tercodoshomens@santuarionacional.com. Por favor, não deixem para a última 

hora. 

Para a boa organização da IX Romaria do Terço dos Homens, passamos algumas orientações: 

CAMISA PADRÃO: Com a colaboração do Setor de Criação do Santuário, os coordenadores da IX 

Romaria do TH. criaram a Arte Comum para a camisa jubilar para todos os participantes.  

Sugerimos que os coordenadores acessem o Portal: http://www.a12.com/santuario-

nacional/institucional/detalhes/terco-dos-homens e baixem o link com a arte e as orientações 

para a confecção da camisa para seu grupo. Na frente coloquem a Arte Padrão e nas costas, 

características do grupo. Pela primeira vez, o Santuário terá uma camisa do Terço dos Homens. Na 

frente à arte padrão e nas costas, o tema e detalhes que caracterizam o Ano Jubilar. Essa camisa 

estará disponível a quem se interessar.  
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BANNER: Para não comprometer a visibilidade dos participantes, pedimos a todos que não tragam 

Banners. Se trouxerem, por favor, deixem no ônibus.  

DVD: Como documentário dos 300 anos do encontro da Imagem, o Santuário vai preparar o “DVD 

JUBILAR” da IX Romaria Nacional do Terço dos Homens. Cada coordenador poderá fazer o pedido 

com antecedência pelo Tel. 0300.2.10-1210. Poderá solicitar no dia da romaria ou depois pelo 

mesmo telefone.  

HOSPEDAGEM: Esperamos ter um grande número de romeiros devotos na cidade de Aparecida no 

dia da Romaria. Por isso, sugerimos aos coordenadores que entrem em contato com os hotéis com 

antecedência. Se deixarem para muito próximo da data, correrão risco de não encontrar espaço e 

pagarão mais caro.  

CONTATO: Todas as informações e orientações deverão estar concentradas na Secretaria de 

Pastoral pelo telefone: (12) 3104-1690 ou por E-mail: tercodoshomens@santuarionacional.com  

Caros Homens do Terço, vamos celebrar com alegria, devoção e fé o Jubileu de nossa Padroeira. 

Com certeza, vai ser uma grande festa. Com suas mãos postas, em preces e com o seu carinho 

materno, a Mãe Aparecida estará abençoando nosso movimento, nossas famílias, todas as 

vocações e o povo brasileiro devoto.  

O sucesso da IX Romaria Jubilar depende das bênçãos de Nossa Senhora e do dinamismo dos 

coordenadores. Por isso, coordenador faça a sua parte porque a da mãe é garantida.  

Um grande abraço a todos e venham rezar conosco! 

 

Pela Coordenação,  

           

                               

                    Pe. João Batista de Almeida, C.Ss.R.    

                                        Reitor do Santuário 

                                                                                                          Ir. João Batista de Viveiros, C.Ss.R. 

                                                                                                             Auxiliar na coordenação. 
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