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Deus é amor. O seu 
amor está impresso em nós, 
já que através da Palavra de 
Deus em Gênesis encontramos 
a expressão “criados à imagem 
e semelhança Dele”. Deus nos 
criou com esta possibilidade de 
amar e por isso vem ao nosso 
encontro a todo instante e 
deseja que nos abramos a Ele. 
A Revelação de Deus a nós se 
dá através de sinais e para citar 
alguns: a Criação, a Palavra, 
Jesus Cristo e a Comunidade 
Cristã. Na Criação entendemos 
que homens e mulheres se 
amam a tal ponto de serem 

“uma só carne” (Gn 2,24) e 
que também são dotados de 
liberdade e pelo convite de Deus 
a uma liberdade madura que nos 
leve ao Amor. A Palavra Bíblica 
nos transmite um Deus como Pai 
que defende o direito do filho (Mt 
6,9-13); como irmão (Jo 1,14. 18) 
e como Espírito Santo que nos 
enche de coragem para dizer 
a verdade (At 1,5). Em Jesus 
Cristo encontramos a Palavra 
de Deus que se fez carne (Jo 
1,1-14). A prática libertadora 
de Jesus nos mostra que Deus 
quer vida plena para todos. Por 
fim, a Comunidade Cristã que 

experimenta a ressurreição 
e continuidade da presença 
de Jesus no meio dela. A 
comunidade é continuadora da 
missão de Jesus, inclusive a de 
batizar (Mt 28,16-20).

 Vamos compreendendo 
que o Batismo é a porta aberta 
da comunidade cristã, onde 

somos chamados ao anúncio 
do Reino e à conversão. O 
anúncio deverá chegar a 
todos os cantos do mundo 
e para todos, não sendo 
apenas doutrinal, mas vivido 
intensamente pelos batizados. 
Falamos de uma conversão 
que não cai pronta do céu, mas 
que nos responsabiliza perante 

Os Sacramentos o encontro com a pessoa de 
Jesus e todo o seu ministério 
que nos revela a ação do próprio 
Deus.

 In ic iamos algumas 
reflexões sobre os Sacramentos 
a começar pelo Batismo, Vida 
Nova em Deus, que nos faz 
pensar e agir como batizados 
que somos, prosseguindo na 
construção do Reino de amor 
e justiça alicerçados no projeto 
de Jesus.

Breve Histórico: O Terço é a 
terça parte do Rosário. Segundo 
uma tradição a Igreja recebeu 
o Rosário em sua forma atual 
em 1206 quando a Virgem teria 
aparecido a Santo Domingo e 
o entregou como uma arma 
poderosa para a conversão dos 
hereges e outros pecadores 
daquele tempo. Desde então 
sua devoção se propagou 
rapidamente em todo o mundo 
com incríveis e milagrosos 
resultados. A palavra Rosário 
significa ‘Coroa de Rosas’. É 
uma antiga devoção católica 
que a Virgem Maria revelou que 

cada vez que se reza uma Ave 
Maria lhe é entregue uma rosa 
e por cada Rosário completo lhe 
é entregue uma coroa de rosas. 
A rosa é a rainha das flores, 
sendo assim o Rosário de todas 
as devoções é, portanto, tido 
como sendo a mais importante. 
A Santa Igreja sempre nos 
ensinou que o Terço é uma 
oração completa, pois abrange 
a oração vocal, a meditação e a 
contemplação dos mistérios de 
Deus. Nossa Senhora, nossa 
Mãe, em todas as ocasiões em 
que se dignou aparecer aos seus 
mais humildes filhos (La Salette, 
Lourdes, Fátima) sempre insistiu 
para que rezássemos todos os 
dias o santo Terço. 

Papas: “Penso em vós, irmãos 
e irmãs de qualquer condição,  
em vós, famílias cristãs, em 
vós, doentes e idosos, em vós, 
jovens: retomai confiadamente 
nas mãos o terço do Rosário.” 
(João Paulo II, Carta Apostólica 
Rosarium Virginis Mariae de 
16/10/2002).

“Es ta  t rad ic iona l  o ração 
mariana nos ajuda a melhor 
compreender os momentos 
centrais da salvação operada 
por  Cr is to . ”  (Bento  XVI , 
audiência geral de 17/05/2006). 

“ A  o r a ç ã o  c o m  M a r i a , 
especialmente o Terço, nos dá 
apoio na luta contra o maligno e 
seus aliados. O Terço também 
nos sustenta nesta batalha…” 
(Papa Francisco, na homilia 
da Assunção de Maria em 
15/08/2013).

Em comum unidade: Com 
Maria, nossa Mãe, formamos 
a comunidade do Senhor, a 
comunidade da Igreja! Vivemos 
a nossa fé integrados a uma 
comunidade. Quando se reza 
em comum, as orações de cada 
particular se tornam comuns a 
toda a assembléia e formam 
todas juntas uma única oração. 
Posso dizer então que nossos 
terços e Rosários não são 
meras invocações vazias de 
uma espiritualidade qualquer, 
mas um resgate de nossa 
própria espiritualidade que nos 
faz reviver o berço de nossa fé.

Pela devoção ao Santo Terço 
que acompanha a nossa 
religiosidade desde a mais 
tenra idade, em 2012, pedindo 
a  au to r i zação  do  nosso 
Padre Jucimar, realizamos na 
Paróquia o Terço Meditado 
encerrando o mês de Maio – 
dedicado à Maria e o Terço 
Missionário encerrando o mês 
de outubro - Mês Missionário e 
de Nossa Senhora Aparecida. 
Contei com a ajuda sempre 
preciosa da Felisbina Barboza 
que unindo o seu amor à Maria 
e a sua experiência ajudou-
me a preparar  tudo com 
muito carinho. Junto com os 

Grupos, Movimentos 
e  P e q u e n a s 
C o m u n i d a d e s 
pudemos desfrutar 
n e s s e s  d o i s 
momentos todas as 
graças e alegrias 
advindas dessa doce 
oração à Maria e ao 
seu Filho Jesus. Em 

2013 vivenciamos novamente 
essa rica experiência. Em 2014 
no mês de maio a organização 
do terço Meditado estará a 
cargo do Movimento da Mãe 
Rainha que está vivendo 
Centenário da Aliança de Amor 
e temos a certeza de que será 
também momento inesquecível 
vivido em Comunidade. Que 
essas recitações do Terço 
permaneçam por muito tempo 
em nossa Paróquia e que nossa 
Senhora acolha todas as rosas 
que juntamos em um ramalhete 
filial e de amor para ofertar a 
Ela! 

O TERÇO EM COMUNIDADE (EM COMUM UNIDADE)
“Quero que rezeis o terço todos os dias...” 


