Lisboa, 13 de Agosto de 2018
Paróquia de São Francisco Xavier, Lisboa

HISTÓRICO DO TERÇO DOS HOMENS MÃE RAINHA
Os planos da Providência são insondáveis. As suas mensagens podem
chegar pelos meios mais inesperados. É o que acontece com a origem do
Terço dos Homens Mãe Rainha (THMR) no Nordeste do Brasil.
Um passo importante foi dado, quando um Padre de Schoenstatt, José
Pontes, entrou em contato com a realidade de um grupo de homens que
rezava o Terço. Achou a iniciativa interessante e resolveu convidar vários
homens que assistiam à missa desde fora da Igreja, a iniciar a oração
conjunta do Terço no Santuário “da Mãe Rainha”, em Olinda no Brasil. Foi
neste local que o Terço dos Homens teve seu grande desenvolvimento,
integrando-se na fecundidade do Santuário e na força do Movimento
Apostólico a que o Padre José Pontes e o Santuário pertencem. Alguns anos
se passaram para que o Terço dos Homens ganhasse raízes e se organizasse
devidamente. Em Maio de 1998, o Terço passa a ser rezado semanalmente.
É com este ritmo que ele vai explodir para novos horizontes.
No Santuário, o Terço nasce com um grupo de oração. Como era formado
por homens foi chamado de Grupo de Oração Terço dos Homens. Nos
textos primitivos usou-se muito a sigla GOTH'S (Grupo de Oração Terço dos
Homens). Foi uma fase de expansão e assim foi conhecido durante anos.
Sentiu-se a falta de um título que vinculasse o Terço dos Homens ao
Movimento Apostólico de Schoenstatt e ao seu carisma. A expressão "Mãe
Rainha" foi a escolhida no Brasil e ficou a intitular-se Terço dos Homens
Mãe Rainha – THMR.
Ali, aquele lugar do Nordeste, tornou-se um grande lugar de peregrinações
de diversas partes do Brasil. É onde a Mãe Três Vezes Admirável de
Schoenstatt selou com os seus filhos uma Aliança de Amor, assumindo o
compromisso de ali instalar o Seu Trono de Graças. E foi deste Santuário,
cuja missão é o de ser "Santuário da Nova Evangelização", que floresceu o
Terço dos Homens Mãe Rainha, na sua grande fecundidade e dimensão.
Este é o verdadeiro percurso do germinar do Terço, que em pouco tempo,
conquistou multidões, irradiando pelas paróquias, e de uma maneira
inédita, enchendo de homens as igrejas e capelas, que semanalmente se
juntam para rezar o Terço.
Pe. Miguel Lencastre, ISch.

Passando o Atlântico, em Portugal - Terra de Santa Maria - onde Nossa
Senhora surge em Fátima e solicita a oração do Rosário, no ano do seu
centenário, procuramos dar resposta a Nossa Senhora e dar seguimento ao
movimento do Terço iniciado no Brasil.
Reevangelização significa para nós, aqui em Portugal, evangelização de nós
próprios, a começar pelo pequeno mundo que é o ser de cada um. Significa
querer conquistar uma fé prática, a santidade da vida diária e construir um
Homem Novo na Nova Comunidade, capaz de pensar, amar e agir orgânico
e em harmonia, de ser causa segunda livre e apta nas mãos de Deus, e de
amar a Igreja.
Liga Apostólica dos Homens, Portugal
ORAÇÃO DO TERÇO
Cântico - Homens Novos A44
Dá-nos um coração, grande para amar,
Dá-nos um coração, forte para lutar.
Homens novos criadores da história,
Construtores da nova humanidade.
Homens novos que vivem a existência
como o risco de um longo caminhar
Homens novos lutando com esperança,
Caminhantes sedentos de verdade.
Homens novos sem freios nem cadeias,
Homens livres que exigem liberdade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Invocação ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, e
renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos
sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Acto Penitencial
(1 min, de exame de consciência)
Momento de silêncio para breve exame de consciência, analisando a nossa
vida e como devemos agir perante as pessoas e situações do quotidiano, o
que fiz hoje que menos valorizo e o que fiz hoje que mais valorizo ...
(todos)
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha
tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós,
irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Evangelho segundo S. Mateus 17,22-27.
Naquele tempo, estando ainda Jesus e os discípulos na Galileia, disse-lhes
Jesus: «O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens,
que hão de matá-lO; mas Ele ao terceiro dia ressuscitará». Os discípulos
ficaram profundamente consternados.
Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores das didracmas
aproximaram-se de Pedro e perguntaram-lhe: «O vosso Mestre não paga a
Didracma?». Pedro respondeu-lhes: «Paga, sim».
Quando chegou a casa, Jesus antecipou-Se e disse-lhe: «Simão, que te
parece? De quem recebem os reis da terra impostos ou tributos? Dos
filhos ou dos estranhos?» E como ele respondesse que era dos estranhos,
Jesus disse-lhe: «Então os filhos estão isentos. Mas, para não os
escandalizarmos, vai ao mar e deita o anzol. Apanha o primeiro peixe que
morder a isca, abre-lhe a boca e encontrarás um Estáter. Pega nele e
paga-lhes o imposto por Mim e por ti».

Comentário do dia
Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da Igreja
Carta (35) a Oronciano, 6; 13 (tradução do Breviário, Ofício de Leitura de
quarta-feira da V semana do Tempo Comum, rev.)
«Os filhos estão isentos»
Como diz o Apóstolo [Paulo], […] toda a criação — agora submetida à
caducidade deste mundo, não por sua vontade, mas na esperança de ser
libertada — aguarda ansiosamente «a manifestação dos filhos de Deus» e
espera de Cristo a graça de ser ajudada a cumprir a sua função, até ser
também ela «liberta da corrupção» e admitida a tomar parte na «gloriosa
liberdade dos filhos de Deus»; de modo que, ao revelar-se esta glória, seja
uma e mesma a liberdade das criaturas e a dos filhos de Deus. Entretanto,
enquanto esta manifestação é adiada, toda a criação geme na expectativa
da glória da nossa adoção e redenção (Rom 8,19-23). […]
No seu sentido imediato, isto quer dizer que os que têm as primícias do
Espírito (Rom 8,9-14) gemem na expectativa da adoção filial, que é a
redenção de todo o homem. Esta adoção filial terá a sua realização
perfeita quando todo aquele que tem as primícias do Espírito, como filho
adotivo de Deus, chegar a ver finalmente face a face o Bem divino e
eterno. De facto, a Igreja do Senhor possui desde já a adoção filial, por
meio do Espírito que nela clama: «Abbá, Pai» (Rom 8,15). […] Mas só será
perfeita quando ressuscitarem para a vida incorruptível e gloriosa todos
aqueles que mereceram ver a face de Deus; então sim, a natureza humana
terá alcançado a verdadeira e plena redenção. Por isso afirma o Apóstolo,
cheio de confiança: «Fomos salvos na esperança» (Rom 8,24). De facto, a
esperança também nos salva, como a fé, da qual se disse: «A tua fé te
salvou» (Mc 5,34).
Cântico - Senhor da Galileia A58
Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia
Põe tua mão na mão do meu Senhor, que aclama o mar.
Meu Jesus, que cuidas de mim, noite e dia sem cessar …
Põe tua mão na mão do meu Senhor, que aclama o mar. (BIS)

Oferecimento do Terço
Divino Jesus!
Nós Vos oferecemos este Rosário que vamos rezar, meditando os
Mistérios da nossa Redenção. Concedei-nos, as virtudes que nos são
necessárias para o bem rezar e a graça de ganharmos as indulgências
desta Santa Devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos
pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado
Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores,
pelas almas do Purgatório, pelo Santo Padre o Papa Francisco, pelo nosso
Cardeal Dom Manuel, pelo aumento e Santificação do Clero, pelos nossos
Pároco José Manuel e seu coadjutor Marcos, pelo movimento de
Schoenstatt, pela Santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes,
pelos agonizantes, pelos presos, por todos aqueles que pediram as nossas
orações, por todas as nossas intenções particulares e por Portugal. Amém.

(…)
Amém.
MISTÉRIOS GOZOSOS
1º Mistério – O Sim de Maria
“Ora o nascimento de Jesus foi assim: Sua Mãe desposada com José, antes
de coabitarem, achou-se que tinha concebido, por virtude do Espírito
Santo. José seu marido, que era um homem justo e não queria difamá-la,
resolveu deixá-la secretamente.” (Mt. 1,18-19)
S. José era justo com a justiça do Antigo Testamento, isto é, fiel cumpridor
da Lei de Moisés, que, em tais casos, mandava apedrejar a mulher. Por um
lado, sentia o dever de cumprir a Lei, por outro, estava seguro da virtude
de Maria. Daí o conflito de consciência. Também nós, temos por vezes
conflitos de consciência e somos muitas vezes incapazes de aceitar
situações complicadas, porque não temos um coração grande e puro como
S. José. Tentemos, pois, ser justos e puros de consciência como S. José e
trabalhemos o nosso coração até à santificação.

Pai Nosso
Avé-Maria (10 VEZES)
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,
Todos - rogai por nós que recorremos a vos!
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
Todos - levai as almas todas para o céu principalmente as que mais
precisarem.
Dirigente - São José,
Todos - Rogai por nós
Dirigente - São Francisco Xavier,
Todos – Rogai por nós
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,
Todos – Rogai por nós.
Oração de Confiança
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com filialidade,
confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na tua proteção.
Amém.
2º Mistério - A primeira procissão do “Corpo de Deus”
“Também a tua parenta Isabel, apesar da sua velhice, concebeu um filho.
Aquela que era considerada estéril já há seis meses que está grávida. Por
aqueles dias, pôs-se Maria a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha
a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir
Isabel a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel
ficou cheia do Espírito Santo. Erguendo a voz exclamou: «Bendita és tu
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.» (Lc.1, 35,39-42).
Maria, motivada pelo Anjo, sente a pressa de partilhar a sua felicidade,
partilha essa que é a raiz da alma dos Apóstolos de que Ela será Rainha. E o
Amor que emanava do seu seio florido, foi suficiente para o pequeno João,
ainda no ventre de sua mãe, começar a sua missão. E Isabel ao entender
aquele movimento do bebé proferiu as palavras que libertaram por
completo o coração de Maria. Já nada havia a explicar. Deus antecipara-se.
Mãe, enche-nos do Amor que brota do Teu Filho.

Pai Nosso
Avé-Maria (10 VEZES)
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,
Todos - rogai por nós que recorremos a vos!
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
Todos - levai as almas todas para o céu principalmente as que mais
precisarem.
Dirigente - São José,
Todos - Rogai por nós
Dirigente - São Francisco Xavier,
Todos – Rogai por nós
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,
Todos – Rogai por nós.
Oração de Confiança
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com filialidade,
confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na tua proteção.
Amém.
3º Mistério - Deus faz-Se Homem
“Enquanto estavam em Belém completaram-se os dias para o parto, e
Maria deu à luz o seu filho primogénito. Ela enfaixou-O e colocou-O numa
manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria.” (Lc. 2, 6-7).
Maria aparece como o único sujeito nesta narração. Ela O deu à luz Ela o
enfaixou e Ela o colocou na manjedoura. E só, Maria ao ver aquele Bébé
indefeso perguntava-se a si mesma porque é que Deus se queria descer ao
mundo e salvar a todos, nascia nesta imensa pobreza e solidão? Só mais
tarde, na solidão da cruz, e, sobretudo, na glória da ressurreição, Maria viria
a compreender. Também a nós nos assusta a solidão e a pobreza da gruta.
Mas, o nosso dever é agradecer a Deus a Sua preocupação pelo homem, ao
saltar da plenitude à mortalidade, porque «Se Deus Se fez homem, ser
homem é a maior coisa que se pode ser».

Pai Nosso
Avé-Maria (10 VEZES)
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,
Todos - rogai por nós que recorremos a vos!
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
Todos - levai as almas todas para o céu principalmente as que mais
precisarem.
Dirigente - São José,
Todos - Rogai por nós
Dirigente - São Francisco Xavier,
Todos – Rogai por nós
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,
Todos – Rogai por nós.
Oração de Confiança
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com filialidade,
confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na tua proteção.
Amém.
4º Mistério - A apresentação no templo
“Eis que este menino está destinado a ser queda e renovação de muitos em
Israel, e ser um sinal de contradição. Quanto a Ti, uma espada há-de
atravessar-Te a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos
corações”. (Lc. 2, 34-35)
A espada de que aqui se fala, e que trespassará a Sua alma, não é mais do
que a palavra de Deus viva e eficaz em Seu Filho Jesus. E Maria compreende
que Ela que aceitou a maternidade divina, deve suportá-la na sua vida com
todas as consequências.
Querida Mãe ajuda-nos com o teu exemplo a que também nós possamos
ser coerentes com as escolhas que fazemos nas nossas vidas.

Pai Nosso
Avé-Maria (10 VEZES)
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,
Todos - rogai por nós que recorremos a vos!
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
Todos - levai as almas todas para o céu principalmente as que mais
precisarem.
Dirigente - São José,
Todos - Rogai por nós
Dirigente - São Francisco Xavier,
Todos – Rogai por nós
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,
Todos – Rogai por nós.
Oração de Confiança
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com filialidade,
confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na tua proteção.
Amém.
5º Mistério - Os Pais e a Cruz
“Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando
chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume dos dias de festa.
Terminados esses dias regressaram a casa, e o Menino Jesus ficou em
Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Pensando que Ele Se encontrava
na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-Lo entre os
parentes e conhecidos. Não O tendo encontrado voltaram a Jerusalém, à
Sua procura”. (Lc. 2,41-45)
Aqui penso sobretudo em S. José. Deve ter sido por causa dele que os pais
«regressaram a casa e o Menino ficou» - foi certamente ele que
“tranquilizou” a Mãe, dizendo-lhe e insistindo que não se preocupasse, que
o Menino vinha com parentes na caravana. Ao darem-se conta da Sua falta,
José sente-se culpado e Maria tem agora dois trabalhos: procurar o Menino
e “animar” José. Animar também pode fazer parte da cruz.

Pai Nosso
Avé-Maria (10 VEZES)
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,
Todos - rogai por nós que recorremos a vos!
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
Todos - levai as almas todas para o céu principalmente as que mais
precisarem.
Dirigente - São José,
Todos - Rogai por nós
Dirigente - São Francisco Xavier,
Todos – Rogai por nós
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,
Todos – Rogai por nós.
Oração de Confiança
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com filialidade,
confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na tua proteção.
Amém.

3 Avé-Marias
Pela intenção do Papa Francisco, em Agosto
Uma Família como Igreja Doméstica:
• Para que as grandes escolhas económicas e políticas protejam a
Família como um tesouro da humanidade.
• Pelas graças da Santificação dos pastorinhos, Francisco e Jacinta.
• Pela devoção do terço dos Homens às mensagens de Nossa Senhora
de Fátima.
Avé-Maria (3 Vezes)

Salvé Rainha
Salvé Rainha, Mãe de Misericórdia,
Vida, doçura e esperança nossa, salve!
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva.
A Vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa,
Esses Vossos olhos misericordiosos
A nós volvei,
E, depois desse desterro,
Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre.
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Virgem Maria.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém
(1 minutos de oração individual)
Oração Final
CONFIANÇA
(I) Se olharmos as nossas próprias forcas
esvai-se toda a esperança e confiança;
a ti, Mãe, estendemos as mãos
e imploramos abundantes dons de amor.
(II)Mesmo nas tormentas e nos perigos,
manterás sempre a fidelidade à aliança
que selaste connosco Rumo ao céu
e que enriqueceste com tantas graças.
(I)Tu nos enviaras as vocações
que connosco se empenhem pelo teu Reino,
nos darás trabalho e copiosas bênçãos
e a nossa impotência uniras a tua omnipotência

Consagração a Nossa Senhora
Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e em prova da
minha devoção para convosco, Vos consagro, neste dia e para sempre, os
meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e
inteiramente todo o meu ser; e porque assim sou todo vosso, ó
incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade
vossa. Lembrai-Vos que Vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Ah!
Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.
Que o Senhor nos abençoe, no livre do todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém

Cântico - Magnificat A86
Minh'alma glorifica o Senhor, meu Deus.
Meu espírito exulta em meu Salvador.
É minha alegria, minha plenitude.
Ele é tudo para mim.
Ele olhou a pequenez de sua serva;
toda a terra me proclamará ditosa,
porque em mim o seu amor fez maravilhas,
o Senhor, aquele cujo nome é santo.
Seu amor Ele derrama para sempre
sobre aqueles que o temem e o amam;
exerceu a grande força do seu braço
derrubando os poderosos de seus tronos.
Cântico - Navegadores A1
Todo o sonho é promessa de futuro
E o Evangelho em caravelas fez-se ao mar
No azul das ondas traçou caminho duro,
Içou as velas com a cruz a brilhar.
Navegamos no mar do nosso tempo
E gritamos bem alto a novidade,
A cruz de Cristo é luz que dá alento
P’ra entre os homens criar unidade. (bis)
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Nossa Senhora de Fátima

Terço Missionário

Padre Miguel Lencastre

Paróquia de S. Francisco Xavier
• Terço dos Homens da Mãe Rainha
• Todos os dias 13 de cada mês
• Encontro às 21:15 horas
• Início das Orações 21:30 horas
Contactos:
Site: http://www.homensdeschoenstatt.com/
Email: ramo.homens@gmail.com
Tel: 917222482
Download do guia:
http://www.homensdeschoenstatt.com/documentosschoenstatt.html

