decreto DO JUBILEU DO terço dos Homens
mãe rainHa
Santuário Tabor da Nova Evangelização
O Jubileu é um tempo especial de celebrações da história transcorrida, em
que se quer agradecer a Deus pelas obras que O mesmo realizou no
transcorrer do tempo, naquele lugar ou acontecimento.
Celebrado pelo povo de Israel a cada 50 anos, consistia numa
comemoração de um “ano sabático”, que tinha um significado particular.
Durante o Ano do Jubileu, os escravos eram libertados, restituíam-se as
propriedades às pessoas que as haviam perdido, perdoavam-se as dívidas e
a terra permanecia sem cultivo, para que pudesse descansar. Era o ano de
Graças do Senhor!
A palavra “jubileu” inspira-se no termo hebreu “yobel”, que faz alusão ao
chifre do cordeiro, que era utilizado como instrumento e tocado para
proclamá-lo. Na raiz latina, “iubilum”, que representa um grito de alegria.
O Papa, ao abrir um Jubileu, toca a porta com um martelo por três vezes,
enquanto diz: “Aperite mihi leva justitiae, ingressus in eas confitebor
Domino!”, ou seja, “Abram-me as portas da justiça, entrando por elas,
confessarei ao Senhor!”
O Terço dos Homens Mãe Rainha, celebra os 25 anos de existência.
Comprovada está sua eficácia apostólica dentro da Igreja; expandindo-se
por todo o território e além fronteiras, e inspirando o nascimento de muitos
grupos. Estamos numa nova época mariana na Igreja.
A abertura deste Jubileu é nosso sinal de AGRADECIMENTO ao Deus da
Providência, por todas as Graças que têm concedido, por intercessão da
Mãe e Rainha, aos Homens do Terço no transcorrer destes 25 anos.
Neste ANO JUBILAR, queremos peregrinar no caminho da Fé, crescendo
na unidade e na espiritualidade do Terço dos Homens.
Como Assessor Nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha declaro aberto
o Ano Jubilar do Terço dos Homens!
“Aperite mihi leva justitiae, ingressus in eas confitebor Domino!”
“Abram-me as portas da justiça, entrando por elas confessarei ao Senhor!”
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