Um pouco da história do Terço dos Homens Mãe Rainha
O grupo de oração “Terço dos Homens Mãe Rainha”, anteriormente
chamado de “Servos de Maria”, foi criado aqui na paróquia Menino Jesus de
Praga, no dia 1º de setembro de 2011, pelos irmãos Aluísio e Laécio. Estes
que já participavam de um grupo de homens que rezavam o terço na capela
São Pedro Apóstolo, a qual na época fazia parte da paróquia Bom Jesus da
Boa Sentença. Os mesmos com o apoio do padre Anísio e dos irmãos do
Centro iniciaram a reza do santo terço todas as quintas-feiras, às 20:00 horas.
O Terço dos homens, desde sua fundação já passou pelas seguintes
coordenações: seus fundadores os irmãos Aluísio e Laécio, respectivamente
coordenador e vice-coordenador (de 2011 a 2015); Luciano e Gilmar (de
2015 a 2017); Gilmar e Raimundo José (de 2017 a 2019). Do ano de 2019
até a presente data é coordenado pelos irmãos: Adams e José Filho,
respectivamente coordenador e vice-coordenador.
Dentre as inúmeras ações realizadas pelo nosso grupo podemos citar:
retiros espirituais, que geralmente são realizados na comemoração do seu
aniversário; arrecadação e doação de cestas básicas para pessoas carentes da
comunidade; mutirões para limpeza e reforma das igrejas da paróquia, como
também para a construção ou reforma das residências dos irmãos; reza do
terço nas casas de pessoas enfermas e orações das exéquias; no mês mariano
os terços são rezados nas residências das famílias da comunidade;
No percurso de sua caminhada, o grupo dos homens que rezam o
terço sempre contou com o apoio e incentivo dos padres que por aqui
passaram... Padre Anísio, Padre Leandro, Padre Jeferson e atualmente o
Padre Claudinei. Todos deram sua valiosa contribuição para o engajamento
dos homens nesta missão evangelizadora.
Nesta caminhada tivemos também a honrosa e agradável companhia
do grupo “Servas de Maria”, o grupo das mulheres que rezam o terço, muitas
delas esposas dos homens do terço. Esta união e parceria dos dois grupos nos
encontros de orações e nos eventos fortaleceu ainda mais o nosso
compromisso de rezar pela evangelização e santificação de nossas famílias.
Durante um determinado período, o grupo Terço dos homes foi
responsável pela organização da Santa Missa do primeiro domingo de cada
mês da Igreja Menino Jesus de Praga, desde a limpeza da igreja até a
preparação da liturgia da missa.

O referido grupo deu sua colaboração e incentivo para a criação do
“Terço dos homens da Capela São Pedro Nolasco”, este grupo o qual teve
como coordenador o irmão Januário Medrado, reunia-se todas as terçasfeiras, às 19h:30min. para a reza do santo terço naquela comunidade.
No tocante ao lazer, o grupo realiza entre seus membros torneios de
xadrez, dominó, futebol e outros. Além disso, nos finais de ano é sempre
realizada uma confraternização, onde todas famílias dos participantes se
encontram para um maravilhoso momento de descontração e alegria.
Do ano passado para cá, mesmo com o distanciamento por causa da
pandemia, nos mantivemos sempre firmes na caminhada e reza do terço, a
qual pela organização do nosso coordenador Adams, passou a ser realizada
de forma virtual.
Atualmente, o Terço dos homens Mãe Rainha da paróquia Menino
Jesus de Praga conta com aproximadamente cerca de 40 homens, onde um
grande número destes se reúne todas as sextas-feiras, às 19h:30min. para a
reza do Santo terço, leitura e reflexão do evangelho, orações, cantos... um
momento de espiritualidade em que juntamente com Nossa Senhora Mãe
Rainha louvamos ao Nosso Senhor Jesus Cristo.
Hoje é dia de festa, pois o Terço dos homens celebra seus 10 anos de
existência, é também um momento de agradecer ao nosso amado e poderoso
Deus pelo dom do Espírito Santo e pela fé e perseverança depositada em nós
para que chegássemos até aqui. Queremos pedir a Ele que continue nos dando
vida, saúde e sabedoria para continuarmos sempre firmes nesta agradável e
prazerosa missão evangelizadora, ainda por muitos e muitos anos.
Por fim, parabenizamos a todos os homens que rezam o terço e
fazemos um convite aos demais para vir fazer parte do nosso grupo, para
todas as sextas-feiras rezarmos pela evangelização e santificação de nossas
famílias.
Parabéns, homens que rezam o terço!!!

