ARQUIDIOCESE DE NATAL
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E SANTA TERESINHA
MOVIMENTO LEIGO DA REZA DO TERÇO DE SÃO JOSÉ

INTRODUÇÃO
No Documento de Aparecida, o Santo Padre destacou a rica e profunda religiosidade popular dos
povos latino-americanos, e a apresentou como “o precioso tesouro da Igreja Católica” e convidou-a
a promover e proteger as várias maneiras de expressar a fé.
Entre as expressões de espiritualidade, contam-se: Novenas, Rosários, Terços, Via Sacras,
Procissões, Carinhos aos Santos e Anjos, Promessas, Oração em Família, Peregrinações etc.
É verdade que a fé que se encarnou na cultura pode ser aprofundada e penetrar cada vez mais na
forma de viver de nosso povo. Mas isso só pode acontecer se valorizarmos positivamente o que o
Espírito Santo já semeou.
Nosso povo nutre carinho especial e devoção por José, esposo de Maria, homem justo, fiel e
generoso que sabe perder-se para se achar no mistério do Filho. São José, o silencioso mestre,
fascina, atrai e ensina, não com palavras, mas com o resplandecente testemunho de suas virtudes e
de sua firme simplicidade.
Uma maneira concreta de se ofertar às famílias, um processo de espiritualização e por que não
dizer de evangelização é a prática da oração e do desenvolvimento da fé e das virtudes evangélicas,
através do Terço de São José.
1. OBJETIVO:
Despertar nos corações das pessoas e famílias, especialmente dos que se encontram afastados da
Igreja a chama viva da esperança e da confiança no Deus vivo e verdadeiro, tendo assim, o desejo
de conhecer e seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e de voltar a frequentar sua
comunidade de fé, ou sua paróquia, que é a Igreja, através da reza diária do Terço Abençoado de
São José, invocando sempre: Jesus, Maria e José.

2. CAMPOS DE ATUAÇÃO DO MOVIMENTO DO TERÇO DE SÃO JOSÉ:







Visitar as famílias, convidando-as a participar do Terço de São José, que pode ser rezado: Na
Igreja, em Praça pública, em Condomínios etc.
Efetuar programação anual das atividades do Movimento do Terço, informando
imediatamente à Paróquia.
Participar com a reza do terço, nas datas fortes da Igreja: Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa
da Padroeira, Natal, Páscoa, Semana da Família etc.
Interagir através da Coordenação Executiva do Terço com Pastorais, Serviços, Movimentos e
Entidades, com vista à participação no Terço.
Realizar reuniões mensais de estudo de textos bíblicos, bem como avaliar o trabalho das
Equipes envolvidas no Terço.
Participar das atividades da Paróquia.




Implantar o terço em outras Paróquias, quando solicitado.
Participar ativamente de celebrações nos dias: 19 de março, 01 de maio e festa da Sagrada
Família.
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PAROQUIAL DA EQUIPE DO TERÇO SÃO JOSÉ:

COORDENAÇÃO ESPIRITUAL:
Dirigente Espiritual
Assistente Espiritual
COORDENAÇÃO EXECUTIVA:
Uma pessoa ou casal coordenador executivo
Uma pessoa responsável pelas finanças
Duas pessoas responsáveis pela Secretaria
Uma pessoa responsável pela divulgação do terço.
EQUIPE DE APOIO:
Pessoa ou casal coordenador da Eq.de Apoio
No mínimo nove (9) pessoas equipistas

4.






ATIVIDADE DA EQUIPE DE APOIO
Apoiar a Coordenação Executiva
Preparar a infraestrutura para a reza do terço
Planejar meios e levantar recursos financeiros, seguindo diretrizes da Coordenação
Executiva, com vista a momentos festivos, impressão de folhetos para o terço e outras
despesas necessárias.
Providenciar e servir lanche, após a reza do terço na Igreja.
Manter contato, semanalmente, com antecedência, com a Secretária da Paróquia, com vista
a possível alteração da reza do terço da 4ª feira.

5. OBSERVAÇÕES: (quando da criação/implantação)
5.1 – Um grupo de fieis leigos, devotos de São José, levará ao seu Pároco o pedido para
implantação do Movimento do Terço de São José na paróquia, solicitando a
implantação à paróquia que o possua;
5.2 Uma pastoral, também poderá se responsabilizar por essa devoção, devendo seguir o
contido no subitem 5.1;
5.3 Após a implantação e montagem da Coordenação Executiva e da Equipe de Apoio,
haverá tantas reuniões quantas forem necessárias, para discutir e planejar o
funcionamento do movimento leigo do terço de São José, quando serão enfocadas
todas as dúvidas. Na sequencia, a proposta da criação do movimento será
encaminhada para a Coordenação Espiritual.
5.4 O desempenho das atividades de cada membro da Coordenação Executiva deverá
estar em sintonia com os Campos de Atuação do Movimento do Terço e das
Atividades da Equipe de Apoio, no entanto, independente da responsabilidade de
cada membro, a Coordenação deverá atuar em conjunto.

