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MENSAGEM DE DOM GIL AOS GRUPOS DE TERÇO DOS HOMENS DE 

TODO O BRASIL, POR OCASIÃO DO MÊS DO ROSÁRIO 

Celebrando o mês de outubro, o Mês do Rosário, convido a todos os 

estimados homens devotos de Maria Santíssima, a iniciarmos uma nova fase 

do Terço do Homens em todo o Brasil. 

No contexto da pandemia da Covid-19, que tem permanecido entre 

nós, não sabendo até quando durará tal situação, conclamo a todos a não 

esperarmos o fim da situação pandêmica para reunir nossos grupos.  

Em muitos lugares, obedecendo aos protocolos municipais, já se 

reúnem, às vezes, cerca de cem homens, com o devido distanciamento, para 

rezar o Terço, que também é transmitido para os demais que rezam de casa. 

Quando se reza ao ar livre, observando o distanciamento regulamentar, o 

número pode ser até maior. 

De qualquer forma, é importante utilizar a forma virtual, para dar 

oportunidade a todos os que quiserem seguir em suas residências. Muitos 

grupos já estão assim se reunindo, numa rica e bela expressão de fé e de 

amor a Deus. 

Há muitos recursos na mídia hoje em dia para reuniões remotas de 

grupos numerosos, como o Google Meet, o Zoom e outros. São instrumentos 

fáceis de manipular e com efeitos excelentes para os objetivos. 
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Formem grupos semanais, expliquem aos que não tenham muita 

prática e rezem o Terço. Pouco a pouco as participações irão aumentando e 

o Brasil inteiro estará rezando o Santo Rosário de Nossa Senhora, em 

grupos unidos e reunidos, mesmo se separados fisicamente.  

A todos envio especial bênção, por intercessão de Maria, a Estrela da 

Evangelização. 

Dom Gil Antônio Moreira 

Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora 

Bispo Referencial da CNBB para o Terço dos Homens no Brasil 

 

 

 

 

 


