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Na pessoa do Frei Paulo, nós do Movimento Estadual do Terço dos Homens, 
estendemos os cumprimentos à toda família franciscana. O Movimento do Terço 
dos Homens muito tem em comum com os franciscanos e essa afinidade tem 
como centro o Rosário e o amor a Nossa Senhora. 
Para o Terço dos Homens, a oração do Rosário é o elemento principal do 
trabalho de evangelização, congregando, como sabemos, muitas orações e 
tendo como ponto principal os mistérios que adornados pelas ave-marias 
relatam momentos bíblicos importantes da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
Nossa Senhora. Para os Franciscanos o terço também é usado como um grande 
instrumento de evangelização. Os franciscanos são devotos de Nossa Senhora e 
sempre rezam o terço. Podemos citar aqui o exemplo do Papa Leão XIII, que foi 
da Ordem Franciscana Secular, que das 85 encíclicas que escreveu, 26 foram 
dedicadas à Nossa Senhora e, além disso, foi ele que institui o mês de outubro 
como o mês do Rosário. Entrou para a história, inclusive, como o “Papa do 
Rosário”. 
Temos, portanto, uma grande afinidade com os franciscanos, em especial com 
os franciscanos do Convento da Penha e, é claro, nos sentimos felizes, gratos, 
por esse acolhimento na casa da nossa Mãe Celestial, no santuário da Mãe das 
Alegrias e não é de hoje que isso acontece, tanto que os nossos encontros 
estaduais sempre são realizados aqui no mês de maio, o mês de Maria. 
Agora, nesse momento difícil, diante de uma pandemia, novamente as portas da 
casa da Nossa Mãe nos foi aberta pelos franciscanos do Convento da Penha e 
com isso foi possível continuar nesse período o nosso trabalho de evangelização. 
Irmanados nesse espírito, não podemos deixar de citar o ensino do nosso atual 
Sumo Pontífice, que adotou o nome do grande santo de Assis para exercer seu 
Pontificado à frente da Igreja de Cristo. Assim, na sua recém lançada Encíclica 
Fratelli Tutti, o Papa Francisco ao descrever o santo da caridade São Francisco de 
Assis nos ensina: "Com poucas e simples palavras, explicou o essencial duma 
fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas 
independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada 
uma nasceu ou habita." 
E o Papa completa: "Este Santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria, 
que me inspirou a escrever a encíclica ‘Laudato Si’ volta a inspirar-me para 
dedicar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Com efeito, São 



Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais 
unido aos que eram da sua própria carne. Semeou paz por toda a parte e andou 
junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, dos últimos." 
Por isso Frei Paulo, melhor local não há para reafirmarmos nossa amizade e o 
amor à Santa Igreja do que estarmos aqui na Casa da Mãe. Nesse local que é 
símbolo da fé do nosso povo. E nossas palavras de hoje e de sempre só podem 
ser: "Paz e bem" e muito obrigado. 
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