REZANDO COM FÉ
Associação Civil, Filantrópica, Educacional e Assistencial de Oração e
Vida Sagrada Família dos Filhos do Céu
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Dedicatória

Dedico estas orações a todos aqueles que buscam
conforto espiritual e confiam na interseção poderosa da Virgem
Maria.
Dedico também a cada filho, aspirante, postulante,
consagrado e membros da comunidade de vida que
experimentam todos os dias a eficácia deste terço nas suas
vidas.
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Rezando Com Fé

Quando falo com Deus, expresso
minha vontade, meus desejos , meus sentimentos e
agradeço a sua bondade e o seu amor derramado em mim.
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Oração do Consagrado
Deus Pai todo-poderoso, em nome de teu amado Filho
Jesus Cristo, nosso Deus e salvador, eu vos peço: aumenta em
meu coração a chama do vosso amor para que possa te servir
com ardor e possa com vossa graça iluminar outros corações.
Dai-me coragem, aumentai a minha fé, a esperança e a
caridade em meu coração. Ajudai-me para que eu saiba fazer
somente o que te agrada, realizando a tua vontade em minha
vida.
Senhor, que eu saiba realizar com responsabilidade e
sabedoria minhas obrigações de consagrado da Comunidade
Filhos do Céu, amando e conduzindo para o sacratíssimo
coração de Jesus, aqueles as quais me confias e assim
trabalhar assiduamente para a expansão do vosso Reino de
Amor e de Justiça a fim de tornar este mundo melhor, mais
humano e mais feliz.
Que assim seja hoje e sempre amém!
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Apresentação
A COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
A Comunidade Filhos do Céu, nasceu de um desejo
que o Espírito Santo colocou no coração do Professor Afonso
Silva ( Painho ) a partir de sua própria experiência, como
dependente químico em sua juventude. Depois como professor
realizou trabalhos de prevenção com jovens em escolas,
participou de grupos de jovens, trabalhou por nove anos na
pastoral da juventude como pregador e atuou na diretoria
orientando grupos de jovens desta entidade. Participou da
Renovação Carismática Católica como pregador e coordenador
de grupo de oração. Morou por quase dez anos na
Comunidade Bethânia do Padre Léo.

A Comunidade está aberta a acolher dependentes
químicos ( álcool, maconha, cocaína, crak, etc...), jovens
prostituídos, marginalizados, menores abandonados e
portadores de HIV.
Em
cada
recanto,
os
responsáveis
pelo
acompanhamento diário de nossos filhos são os consagrados e
os postulantes que ali residem.
Além da moradia, oferecemos gratuitamente a
alimentação e os cuidados básicos de higiene e saúde. Todo o
atendimento na comunidade é absolutamente gratuito e isso
inclui o trabalho de todos. Não temos nenhum funcionário
contratado.
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Acolhemos aqueles que se adaptam às normas e
regras de vida da comunidade.
Na medida que vai
experimentado a libertação e restauração integral
( físico,
psíquico, emocional e espiritual ) vamos percebendo que
nossos filhos vão se descobrindo como pessoas.
Por se tratar de uma Comunidade de acolhimento,
devemos rezar com o coração, isto é, rezar com amor,
confiança, abandono e concentração. A oração cura a alma
humana. A oração cura a história de pecado de uma pessoa.
Sem a oração nós não podemos ter uma experiência de Deus.
Na Comunidade Filhos do Céu, queremos ser
testemunhas do amor de Deus e transmiti-lo ao mundo através
de uma vivência familiar a exemplo da Sagrada Família,
acolhendo como filho todos aqueles que desejarem
experimentar uma vida nova.
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DIMENSÕES DA ESPIRITUALIDADE
Numa vivência cristã, espelhando-se na família de
Jesus, queremos vivenciar a plenitude do amor de Deus na
partilha e doação integral do ser humano numa pertença de
irmãos que buscam forças na unidade e no bem comum
gerando o crescimento e desenvolvimento integral da
comunidade.
Toda espiritualidade surge da inspiração que vem do
carisma, mas a espiritualidade vai mover, transformar e dar
vida ao carisma segundo uma fundamentação evangélica
teórica e prática da vivência Cristã.
Partindo de uma experiência íntima com Deus que é
Pai e Jesus Salvador, em nossa vida e orações; procuraremos
responder concretamente nosso desejo de servir vivendo o
amor sagrado em família a exemplo da Sagrada Família, para o
resgate pleno do ser humano maltratado pelo pecado.

O ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA COMUNIDADE
Na minha vida e em meus estudos o que mais me
fascina é tudo o que diz respeito às coisas de Deus.
Desde criança ouço dizer que " Deus é Amor " (Jo 4,816) e o Amor que é o primeiro Dom, contém todos os demais.
Este amor "Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito
Santo que nos foi dado".(Rm5,5).

De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o
Espírito Santo é a "Terceira Pessoa da Santíssima Trindade".
Quer dizer, havendo um só Deus, existem nele três pessoas
diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo.
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Esta verdade foi revelada por Jesus em seu Evangelho.
Algo que não cabe no nosso entendimento, pois é um mistério
de Deus, que coisa maravilhosa, o homem tem que se colocar
no seu lugar de dependente de Deus.
A palavra o Paráclito, do grego "parakletos", o
mediador, o defensor, o consolador.
Jesus nos apresenta ao espírito Santo dizendo: " O Pai
vos dará outro Paráclito" (Jo14,16).
O advogado defensor é aquele que, pondo-se de parte
dos que são culpáveis devido a seus pecados os defende do
castigo merecido, os salva do perigo de perder a vida e a
salvação eterna. Isto é o que Cristo realizou, e o Espírito Santo
é chamado "Paráclito" porque continua fazendo operante a
redenção com a que Cristo nos livrou do pecado e da morte
eterna.
O Espírito Santo com sua graça é o "primeiro" que nos
desperta na fé e nos inicia na vida nova, uma vida em família,
uma vida comunitária. Ele é quem nos precede e desperta em
nós a fé. Entretanto, é o "último" na revelação da pessoa da
Santíssima Trindade.
O Paráclito é a verdade, como o é Cristo. Os campos
de ação em que atua o Espírito Santo são o espírito humano e
a história do mundo.

A distinção entre a verdade e o erro é o primeiro
momento da tal atuação. É o Espírito Santo quem torna
possível que a verdade sobre Deus, o homem e seu destino,
chegue até nossos dias sem alterações, apesar das mentiras
que o demônio tenta incutir no mundo difamando Jesus, sua
Mãe e a Igreja nos dias de hoje.
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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.
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O TERÇO
O terço foi criado pelo fundador da comunidade, Afonso
Silva ( Painho ) para ser utilizado pelos consagrados e filhos
na própria Comunidade Filhos do Céu que ao rezá-lo, seguindo
os mistérios, vão revendo a vida e sua missão dentro da
história da salvação e, ao mesmo tempo, vão desenvolvendo a
devoção a Maria e a Jesus, pedindo sua intercessão para se
libertarem das dificuldades e obterem proteção contra o mal e
vitória em seus propósitos de restauração dos vícios e
mudança de vida.
Nos dias agitados de hoje, neste mundo em que os
ensinamentos da verdade em Deus são distorcidos e o amor, a
fraternidade, a tolerância cada vez mais são deixados de lado,
o terço é uma fonte de paz e uma imensa força na cura interior.
Rezar o terço é encontrar-se com Maria, para que ela nos leve
a fazer um encontro pessoal com Jesus, na certeza da sua
intercessão e proteção. Sua presença maternal fará com que
os muros que se levantam nas nossas vidas caiam por terra.
Fé significa acreditar, ter confiança que algo se
realizará, ter confiança no que estamos fazendo. “Sem a
oração incessante nós não poderemos experimentar a beleza e
a grandeza da graça que Deus está nos oferecendo”.
Nenhum cristão precisa temer o futuro, a menos que
ele não reze. Se não rezamos nós ficamos cegos para muitas
coisas e não conseguimos distinguir o certo do errado. Nós
perdemos o equilíbrio e deixamos de agir com sabedoria.
Rezar com o coração significa colocar a nossa vida inteira
naquilo que estamos realizando. Nossos sentimentos,
preocupações, sonhos, esperanças, alegrias e dores, sucessos
e decepções. Assim para se rezar o terço precisa-se amar a
Deus.
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Quando temos amor a Deus e quando compreendemos
a riqueza espiritual do Terço ou do Rosário percebemos que a
recitação do Pai-nosso e da Ave Maria em meio a meditação
dos Mistérios de nossa Salvação trata-se de uma profunda
manifestação de amor e gratidão a Deus por tão grandes
graças que Ele nos concedeu e concede. Trata-se de uma
manifestação de confiança inabalável em Sua Providência e
cuidado de nós. Deste modo a oração do Terço e do Rosário é
uma declaração de amor que fazemos a Deus.
O sabor da oração não pode ser transmitido para outro
assim como não conseguimos transmitir o sabor de um
alimento para alguém que nunca o experimentou. Só podemos
testemunhar de que é muito bom rezá-lo e que se alguém
quiser experimentar a mesma alegria e receber as mesmas
bênçãos só conseguirá através de um único meio: rezando.
A oração tudo pode, quem reza alcança a Deus o que
quer. "Bendito seja Deus que não rejeitou minha oração, nem
retirou de mim a sua misericórdia”. Diz Santo Agostinho:
“Quando percebes que não te falta a oração, fica sossegado,
pois a misericórdia de Deus não te faltará”. E São João
Crisóstomo disse: “Sempre se alcança, até mesmo enquanto
estamos rezando”. Quando pedimos ao Senhor, já antes de
terminados de pedir, ele nos dá a graça que suplicamos.
A prece humilde do Terço consegue tudo de Deus.
Saibamos também que ela nos é útil e mesmo necessária para
nossa salvação. Para vencermos as tentações temos
necessidade absoluta da ajuda de Deus. Algumas vezes, em
tentações mais fortes, a graça suficiente que Deus não nega a
ninguém, poderia bastar para resistirmos ao pecado. Mas,
devido às nossas más tendências, ela não nos bastará;
necessitamos então de uma graça especial.
Quem
reza,
alcança esta graça; quem não reza, não a consegue e se
perde.
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Tratando-se particularmente da graça da perseverança
final, isto é, de morrer na amizade de Deus, o que é
absolutamente necessário para a nossa salvação, do contrário
estaremos para sempre perdidos, esta graça Deus não a dá
senão a quem pede. Este é um dos motivos porque muitos não
se salvam, pois são poucos os que cuidam de pedir a Deus a
graça da perseverança final.(Santo Afonso Maria de Ligório - A
Prática do Amor a Jesus Cristo).
O Consagrado da Comunidade Filhos do Céu, deve
rezar o terço da Comunidade todos os dias e acostumar-se a
ele, para buscar no amor de Maria o consolo para as
vicissitudes do dia a dia.
Encontre sua força na oração e mantenha-se firme na
fé, transformando sua vida na vida feliz e dedicada ao amor
pelo próximo, levando a paz onde você estiver!
Desejo que sua vida seja a vida de um verdadeiro
consagrado, seguidor de Cristo e um evangelizador, não só por
palavras, mas principalmente por exemplo de vida! Conte esta
novidade para todos os seus amigos e amigas! Vamos
propagar e divulgar este ato de fé.
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TERÇO DA COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
Sinal da Cruz, Espírito Santo e o Creio.
Pedindo ao Pai a graça de colocar nossos talentos a serviço da
comunidade e dos irmãos, rezemos:
- Pai Nosso......
Pedindo a Mãe Maria a graça de Acolher em Família cada um
que vem até nós, rezemos:
- Ave Maria...
Pedindo a Jesus a graça de partilhar o que temos, rezemos:
- Ave Maria...
Pedindo ao Espírito Santo a graça de compreendermos
nossas diferenças de idade, de sexo, de caráter, perdoar os
erros e viver em harmonia, rezemos:
- Ave Maria...
- Glória...
1º Dezena – Motivo Sagrada Família:
A exemplo da Sagrada Família, a família de Jesus, somos
convidados a viver como uma única família, oferecendo o amor
que se traduz pela caridade e pelo serviço aos irmãos.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.

01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de
assumir nosso compromisso de fé na Igreja e de participar da
vida de nossa comunidade com zelo e caridade. Amém!.
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2º Dezena – Motivo Jesus:
Como Jesus, queremos acolher primeiro em nosso coração
aqueles que chegam até nós, oferecendo nossa vida em oferta
a Deus.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.

01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de
sermos transformadores do mundo e instrumento de paz e
amor. Amém!.
3º Dezena – Motivo José:
Olhando para José peçamos para o Senhor a graça de
aprendermos a humildade para realizar a ordem de Deus em
nossa vida.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.

01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de
perceber nossa vocação na comunidade, onde fomos
escolhidos para arrastar pessoas ao coração libertador de
Jesus. Amém!.
4º Dezena – Motivo Maria:
Contemplamos Maria a mãe de Jesus, peçamos a graça de
viver a palavra de Deus no dia a dia, pertencendo inteiramente
ao Espirito Santo.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.

01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de
ouvir, crer, e viver a palavra de Deus, transmitindo-a com amor,
docilidade e obediência, sendo servo do Senhor na realização
de sua vontade em constante oração para o fortalecimento de
nossa fé. Amém!.
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5º Dezena – Motivo Filhos do Céu:
O homem foi criado a imagem e semelhança do Pai e pelo
sacramento do batismo nos tornamos Filhos de Deus, portanto
somos Filhos do Céu.
10X Jesus, Maria e José abençoe a Comunidade Filhos do Céu.

01X Nossa Senhora dos Filhos do Céu, dai-nos a graça de
sermos verdadeiros filhos de Deus. Amém!.
- Salve Rainha...
- Glória...
- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
- Para sempre seja louvado.
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1º Dezena
Motivo Sagrada Família
A exemplo da Sagrada Família, a família de Jesus,
somos convidados a viver como uma única família, oferecendo
o amor que se traduz pela caridade e pelo serviço aos irmãos.
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MOTIVO SAGRADA FAMÍLIA
A Sagrada família, ( A família de Jesus )
A exemplo da Sagrada Família, queremos em torno
da Palavra de Deus, conduzir nossa vida espiritual e humana
assumindo um papel de transformadores da sociedade e do
mundo.
Cremos ainda que Deus é Pai e que somos seus filhos
chamados a viver como uma única família. Neste contexto
acolhemos a todos aqueles que Deus nos envia oferecendo o
amor que se traduz pela caridade e pelo serviço aos irmãos.
A Família de Nazaré sempre foi, e sempre será, o
modelo para todas as famílias cristãs. Acima de tudo, vemos
uma família que vive por Deus e para Deus; o seu projeto é
fazer a vontade de Deus.
A Sagrada Família é a escola das virtudes por meio da
qual toda pessoa deve aprender e viver desde o lar.
Maria é a mulher submissa a Deus e a José,
inteiramente a serviço do Reino de Deus: "Eis aqui a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra" (Lc 1,38).
A vontade de Maria, é a vontade de Deus; o plano dela
é o plano de Deus. Viveu toda a sua vida dedicada ao Menino
Deus, depois ao Filho, Redentor dos homens, e, por fim, ao
serviço da Igreja, a qual o Redentor instituiu para levar a
salvação a todos os homens.
José, era o pai e esposo fiel e trabalhador, homem
"justo" (Mt 1, 19), homem santo, pronto a ouvir a voz de Deus e
cumpri-la sem demora. Foi o defensor do Menino e da Mãe, os
tesouros maiores de Deus na Terra.
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Com o trabalho humilde de carpinteiro deu sustento à
Família de Deus, deixando-nos a lição fundamental da
importância do trabalho, qualquer que seja este. Em vez de
escolher um pai letrado e erudito para Jesus, Deus escolheu
um pai pobre, humilde, santo e trabalhador braçal.
José foi o homem puro, que soube respeitar o voto
perpétuo de virgindade de sua esposa, segundo os desígnios
misteriosos de Deus.
Toda família é convidada a imitar as virtudes da
Sagrada Família.
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2º Dezena
Motivo Jesus
Como Jesus, queremos acolher primeiro em nosso
coração aqueles que chegam até nós, oferecendo nossa vida
em oblação a Deus.
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MOTIVO JESUS
“Jesus Cristo, às vezes chamado também de Jesus de
Nazaré, pelo fato de ter passado sua adolescência e juventude
em Nazaré, pela qual chamamos de salvador, porque cremos
que ele morreu para nos salvar, queremos aceita-lo como
nosso único Salvador, porque sua obra de salvação não
terminou com sua morte de cruz e ressurreição, mas continua
vivo em cada um de nós e na sua Igreja, onde cremos que
Jesus é o Filho de Deus.
A missão de Jesus estava ligada estritamente ao plano
de Deus. Seu compromisso era com o Pai e com a libertação
do gênero humano. Viveu livre e morreu livre, comprometido
apenas com o Pai, o Reino dos céus, os pobres, os oprimidos e
injustiçados.
Olhando para Jesus, queremos adorá-lo e testemunhar
que Ele está vivo e caminha conosco, presente na sua Igreja,
palavra que vem do grego EKKALEIN e significa CHAMAR.
A Igreja é, pois, a assembleia dos chamados e eleitos
por Deus, para levar a boa nova de Jesus Cristo à
humanidade, ( SEREM EVANGELIZADORES ).
Cristo, em sintonia com o plano de Deus, nos revela
em plenitude o sentido e a validade de cada homem. Sua vida
é o testemunho do amor de Deus pelo homem: se cada homem
é amado por Deus, ninguém pode excluir um outro do seu amor
sem colocar-se contra Deus e sem, indiretamente, crer-se mais
do que Deus.
Cristo nos dá este testemunho na entrega da cruz,
onde o cumprimento da vontade do Pai coincide com o dar a
vida por todos os homens. Esta é a sua vontade, que todos
sejam salvos.’’
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3º Dezena
Motivo José
Olhando para José peçamos para o Senhor a graça de
aprendermos a humildade para realizar a ordem de Deus em
nossa vida
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MOTIVO JOSÉ
Tudo o que sabemos sobre o marido de Maria e pai
adotivo de Jesus vêm das Escrituras e isso tem parecido muito
pouco para aqueles que criaram lendas sobre ele.
“Diz-se que se casou com Maria aos 30 anos de idade
e, por seu caráter, foi escolhido a dedo por Deus para guardar
a virgindade de nossa mãezinha Maria. Diz-se também que
morreu aos 60 anos de idade, antes do início da vida pública
de seu Filho Jesus Cristo.
Sabemos que ele era um carpinteiro, um trabalhador,
tanto que, em Nazaré, perguntaram em relação a Jesus, "Não
é este o filho do carpinteiro?" (Mateus 13,55). Ele não era rico,
tanto que, quando ele levou Jesus ao Templo para ser
circuncidado, e Maria para ser purificada, ele ofereceu o
sacrifício de um par de rolas ou dois pombinhos, permitido
apenas àqueles que não tinham condições de comprar um
cordeiro (Lucas 2,24).
Apesar de seu humilde trabalho e suas condições, José
veio de uma linhagem real. Lucas e Mateus marcam sua
descendência a partir de Davi, o maior rei de Israel (Mateus
1,1-16 e Lucas 3,23-38). Realmente o anjo que primeiro conta
a José sobre Jesus o saúda como "filho de Davi," um título real
usado também para Jesus. Sabemos que José foi um homem
compassivo, carinhoso.
Quando ele soube que Maria estava grávida após
estarem para se casar, ele soube que a criança não era dele
mas, desconhecia, até então, que ela estava carregando o
Filho de Deus. Ele planejou separar-se de Maria de acordo com
a lei, mas temeu pela segurança e o sofrimento dela e do bebê.
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Ele sabia que mulheres acusadas de adultério podiam
ser apedrejadas até a morte, então ele decidiu deixá-la
silenciosamente e não expor Maria a vergonha ou crueldade
(Mateus 1,19-25).
Sabemos que José foi um homem de fé, obediente a
tudo o que Deus pedisse a ele sem preocupar-se com os
resultados. Quando o anjo apareceu a José em um sonho e
contou-lhe a verdade sobre a criança que Maria estava
carregando, José imediatamente e sem questionar preocuparse com fofocas, tomou-a como esposa.
Quando o anjo reapareceu para dizer-lhe que sua
família estava em perigo, ele imediatamente deixou tudo o que
possuía, todos os seus parentes e amigos, e escapou para um
país estranho, desconhecido, com sua jovem esposa e o bebê.
Ele aguardou no Egito sem questionar até que o anjo disse a
ele que já era seguro retornar (Mateus 2,13-23).
Sabemos que José amava Jesus. Sua única preocupação era
com a segurança desta criança confiada a ele. Ele não apenas
deixou seu lar para proteger Jesus, mas na ocasião de seu
retorno fixou residência na obscura cidade de Nazaré sem
temer por sua vida.
Quando Jesus ficou no Templo, José (junto com Maria)
procurou por ele com grande ansiedade por três dias (Lucas
2,48). Sabemos também que José tratava a Jesus como seu
próprio filho tanto que as pessoas de Nazaré constantemente
repetiam com relação a Jesus, "Não é este o filho de José?"
(Lucas 4,22).
Nós sabemos que José respeitava e temia a Deus. Ele
seguiu as Suas ordens ao lidar com a situação de Maria (mãe
solteira em tese) e ao ir a Jerusalém para Jesus ser
circuncidado e Maria purificada após o nascimento de Jesus.
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Ele levava sua família há Jerusalém todo ano para a
Páscoa, algo que não poderia ter sido fácil para um
trabalhador.
Já que José não aparece na vida pública de Jesus, em
sua morte, ou ressurreição, muitos historiadores acreditam que
José provavelmente havia morrido antes que Jesus iniciasse
seu sacerdócio.
José é o patrono dos condenados à morte, porque se
presumindo que ele morreu antes da vida pública de Jesus, ele
morreu com Jesus e Maria perto dele, da maneira como todos
nós gostaríamos de partir desta terra.
José é também o patrono universal da Igreja, dos pais,
dos carpinteiros, e da justiça social.
Celebramos dois dias festivos para São José: 19 de
março para José o Marido de Maria e 1° de maio para José
o Trabalhador.
Há muito que gostaríamos de saber sobre José, onde e
quando nasceu, como passou sua vida, como e quando ele
morreu. Mas a Escritura nos deixou com o mais importante
conhecimento: quem ele foi -- "um homem honrado" (Mateus
1,18).
Em Seus passos:
José foi pai adotivo de Jesus. Há muitas crianças
separadas de suas famílias e pais que necessitam de pais
adotivos nos dias de hoje.
O verdadeiro pai é o que cria. Seguramente, em meio
às tentações sofridas por Jesus, os ensinamentos de seu pai
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deram-lhe valores morais e espirituais para seguir as ordens de
Deus Pai e recusar a todas essas tentações.”
“São José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo
de Jesus e esposo casto de Maria. Foi aquele que deu uma
família ao Rei dos reis, para protegê-lo, educá-lo, amá-lo, darLhe um nome. José recebeu uma grande missão!
Com o vínculo do matrimônio, não em seu sentido
pleno, mas para realizar a ordem de Deus, José se liga a
Maria para dar continuidade ao plano da Redenção.
Na constituição desta nova família que teve origem no
chamado de Deus, a resposta foi de obediência e de fé á
vontade divina. José tinha por ofício a carpintaria, como tal
sugere-se que ele cuidava da confecção e manutenção dos
móveis e na sua pobreza e humildade sustentava sua família
com seu serviço.
Queremos também assim como São José, ser
conduzido pela fé vivendo o Amor e a Castidade na
Comunidade, tornando-a uma grande família em Obediência à
Igreja e responder a vontade divina no Trabalho cotidiano.
Olhando para São José, percebemos a beleza de
nossa vocação na Comunidade, onde fomos escolhidos
para arrastar pessoas ao coração libertador de Jesus.”
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4º Dezena
Motivo Maria
Contemplamos Maria a mãe de Jesus, peçamos a
graça de viver a palavra de Deus no dia a dia, pertencendo
inteiramente ao Espirito Santo.
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MOTIVO MARIA
“Maria, moça, humilde de uma cidadezinha do interior
da Palestina é saudada até hoje por milhões de pessoas. O
povo todo a venera e a invoca por vários motivos: Maria é
portadora da esperança do povo de Deus. Maria é também de
Deus e Deus está com ela. Ser de Deus e do povo marca a
vida de Nossa Senhora.
Ser do povo quer dizer, atenciosa e preocupada com
os outros. Maria reza com os amigos. Maria conhecia muito
bem a Bíblia. Maria ouvia e meditava a Palavra de Deus, lendoa em casa ou participando das reuniões com o povo. Maria
estava a par do plano de Deus descrito na Bíblia (Lc 1, 39-56).
Maria também procurava viver a palavra de Deus no
dia a dia. Maria, é, pois a corredentora, medianeira de todas as
graças e rainha da criação.
Tudo em razão de sua maternidade divina.
A Virgem Maria é totalmente obra do Espírito Santo.
Ela é o maior tabernáculo vivo.
O papel de Mãe que a Virgem exerceu com Jesus, Ela
o fez com a igreja, desde pentecostes.
Onde está a Virgem Maria, está o Espírito Santo desde a
concepção, onde é preparada para ser Esposa do Espírito e o
Matrimônio Místico ocorre no momento da anunciação.
Passou a ser então morada do Espírito Santo.
O grande segredo da força de Maria vem da Oração.
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O efeito da oração foi à descida do Espírito Santo onde
ela rezou nove dias com os apóstolos de Jesus a qual o
Espírito Santo transformou-os em homens fortes e corajosos.
Perderam o medo.
(At 4,18-21 ).”
Assim como Maria queremos na Comunidade, ouvir,
crer e viver a Palavra de Deus transmitindo-a com amor,
docilidade e obediência sendo servo do Senhor na realização
de sua vontade em constante oração para o fortalecimento de
nossa fé.
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5º Dezena
Motivo Filhos do Céu
O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus,
e portanto somos filhos de Deus, uma vez que pelo Batismo,
que é um sacramento, nascemos para a vida e nos tornamos
filhos de Deus
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MOTIVO FILHOS DO CÉU - SOMOS FILHOS DE DEUS
O Homem foi criado a imagem e semelhança de Deus,
e portanto somos filhos de Deus, uma vez que pelo Batismo,
que é um sacramento, nascemos para a vida e nos tornamos
filhos de Deus. No dia do Batismo recebemos o Espirito Santo
para vivermos essa filiação de Filhos de Deus.
O batismo produz alguns efeitos em nós que é perdoar
o pecado original, e qualquer outro pecado, com as penas
devidas por eles. Nos dá as três divinas pessoas junto com a
graça santificante. Imprime na alma o caráter sacramental que
nos faz cristãos para sempre e somos incorporados à Igreja.
O batismo nos atesta que somos filhos de Deus,
portanto podemos ver isso claramente em versículos como
Romanos 8:14-17: “Pois todos os que são guiados pelo Espírito
de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito
de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas
recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos:
Aba, {Aba; no original, Pai} Pai.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também
herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo; se com
ele sofremos, também com ele seremos glorificados.”
Aqueles que são salvos são “filhos de Deus mediante a
fé em Cristo Jesus” (Gálatas 3:26) porque Deus “nos
predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de
Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade” (Efésios
1:5).
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Oração do Filho da Comunidade Filhos do Céu
Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por
tua presença aqui neste lugar, nesta comunidade. Agradeço a
presença de Jesus e de Maria. Agradeço porque sei paizinho
querido, que queres me libertar de todos os males. Sou teu
filho, sei que desejas restaurar a minha vida.
Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu renovo os meus
votos diante de Ti, confessando que és o meu Senhor, o único
Deus, a Quem amo e sirvo, torno-me Teu servo e desejo fazer
somente a Tua vontade em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
Senhor Jesus Cristo, coloco-me aos pés da tua cruz e
peço que me laves com teu precioso sangue que flui do teu
sacratíssimo coração e das tuas chagas. Lava-me Jesus, na
água viva que flui do teu coração transpassado pela lança.
Peço que me envolvas, Senhor Jesus, com a tua luz sagrada.
Eu sei, Senhor Jesus, que me queres sadio de corpo,
alma e espirito. Te peço Senhor, que me faça renascer em seu
amor pela força do Espirito Santo, dai-me Senhor uma poção
dobrada do Espírito Santo. Enche-me com teu Espírito Santo.
Jesus, sei que não existe tempo para Ti, sei que és o mesmo
ontem, hoje e sempre, sei que podes fazer cada pessoa viver e
experimentar o teu amor, a tua cura, a tua libertação. Te peço
Senhor, que me cure e me deixe são(ã).
Senhor Jesus, eu renuncio pelo teu sangue Jesus, a
todo espírito de complexo inferioridade e auto piedade; de
ansiedade, de angústia e preocupação exagerada; de traumas
e doenças; todo espírito de desequilíbrio emocional e psíquico;
de autodestruição.
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Eu renuncio ao uso de toda a droga ingerida em meu
corpo e na minha vida psíquica, afetiva, espiritual e emocional.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo desejo de
fracasso e morte das pessoas; a todo espírito de injustiça e
exploração da pessoa humana; a todo espírito de revolta contra
Deus, contra meu irmão e contra mim mesmo, não aceitando
minhas fraquezas; a toda e qualquer herança de maldição que
venha dos meus pais por envolvimento com as coisas ocultas,
espiritas, se participaram ou me levaram a participar.
Eu renuncio pelo sangue de Jesus a todo espírito de
palavrão e piada; de sexo desenfreado e luxúria; de
masturbação e fornicação (sexo antes do casamento); de
prostituição e adultério; de homossexualismo e lesbianismo, de
orgia de farra e pornografias; a todo espírito de auto suficiência
e egoísmo; de vaidade, orgulho e status; de materialismo e
consumismo; de ambição e poder; furtos e roubos.
Jesus, Filho de Deus, meu salvador, vivo, ressuscitado,
glorioso, invoco a tua presença junto de mim. Vem, Senhor
Jesus! És Deus, e por isso podes estar presente em todos os
lugares ao mesmo tempo. Portanto, também aqui, comigo,
agora. Eu te adoro, Senhor Jesus. Reconheço-te como Deus,
com o Pai e o Espírito Santo: Deus Uno e Trino. Louvo-te,
Jesus ressuscitado, pois mesmo sendo um Deus infinito,
poderoso, perfeitíssimo, maravilhoso, és simples, amigo,
aconchegado a nós, pequenas criaturas humanas. Fortaleceme, daí me força para vencer as barreiras, as tentações, os
infortúnios da minha vida. Que eu poça em teu nome vencer as
batalhas. Que maravilha poder contar com a tua presença junto
de mim. Muito grato, Senhor Jesus.
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Senhor, preciso muito da tua presença agora, pois
quero curar o meu coração das feridas que me foram feitas,
como também das que fiz em mim mesmo, por meus próprios
erros. Preciso curar o meu coração para poder amar mais e
melhor, para ter mais saúde, alegria de viver e disposição de
servir. Quero usar o remédio que Tu me destes: o perdão.
Quero usar a pomada do perdão, Jesus, hoje e por muito
tempo, todos os dias, até sentir-me totalmente curado, mudado,
transformado, sendo uma nova pessoa, principalmente sem
vícios. Cura-me de todos os vícios Senhor e de toda essa
situação de vida que me encontro hoje, neste momento, pois
sei que em ti sou vencedor. Perdão e misericórdia Senhor!
Pai, eu te louvo. Te agradeço por teres me levado ao
teu filho Jesus que venceu o pecado e a morte para minha
salvação. Agradeço por teres me dado o Espíritos Santo que
me fortalece, que me guia e me ensina a ser forte no teu amor.
Senhor! Obrigado! Amém!
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Vivemos da PROVIDÊNCIA DIVINA:
A nossa segurança e garantias na abundância dos
bens e na autossuficiência do dinheiro está na providência
divina. Acreditamos que Deus nos provê em nossas
necessidades.
Os Recursos Econômicos – Financeiro da
Comunidade Filhos do Céu são provenientes:
a) de rendimentos ou rendas de seus bens ou serviços;
b) de receitas decorrentes de Contratos e Convênios
de Prestação de Serviços;
c) de Convênios Filantrópicos;
d) de auxílios e subvenções dos Poderes Públicos;
e) de donativos de pessoas Físicas e Jurídicas; de
eventuais receitas, rendas ou rendimentos.
OFERTAS E DOAÇÕES
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É importante salientar que toda e qualquer ajuda
financeira, por parte de familiares, amigos e benfeitores
deve ser feita através de doações à Comunidade, usando
para isso uma de nossas contas:
Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2540
Conta Poupança 000118293 Operação 013.
Banco do Brasil – Ag 3270-0 Conta C. 26040-1
Santander – Ag 4292 conta 60 090003-1
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AFONSO SILVA ( Painho )
Nasceu em Brusque, Santa Catarina no dia 14 de Abril
de 1963 num domingo de Páscoa. Afetado por um
medicamento chamado Talidomida dado pelo médico de sua
mãe durante a gravidez, nasceu com diminuição de seus
membros superiores e inferiores, mas que não o impediu de
realizar grandes coisas em sua vida.
Afonso, é formado pela Universidade Federal de Santa
Catarina em Pedagogia, com especialização em Orientação
Educacional e como professor, lecionou em vários colégios e
escolas do estado.
Escreve poesias desde criança. Chegou a escrever um
livro de poesias chamado: Massa Jovem. Tem mais seis livros
prontos para serem publicados. Participou de vários concursos
literários os quais ganhou alguns prêmios e destacamos o
Concurso Literário dos 196 anos do aniversário do município
de Palhoça, onde na categoria de poesia tirou o primeiro lugar Prêmio Manoel dos Santos Lostada, em 31 de julho de 1989.
Destacam em suas obras: Ausência, Renascer, Charada
nominal, Visão...
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Na juventude, Afonso foi catequista, participou de
grupo de jovens católico, foi Ministro Extraordinário da
Eucaristia e atuou como palestrante no Secretariado de
Pastoral da Juventude de Palhoça desde 1984 por nove anos.
Depois foi pregador e membro da Renovação carismática
Católica em Santa Catarina dando início ao Projeto Marcos em
Florianópolis. Foi coordenador por 4 anos de Grupo de Oração
da RCC.
Trabalhou por nove anos com dependentes químicos,
alcoólatras, portadores de HIV, menores abandonados e
prostituídos na Comunidade Bethânia do Pe. Léo em São João
Batista, onde era o formador da Comunidade, depois recebeu
do Padre Léo a missão de abrir um Recando da Comunidade
Bethânia em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Em Foz do Iguaçu, participou da Pastoral Familiar, foi
formador de Coroinhas, Curso de Batismo e também foi
pregador e formador no Grupo de Oração Profetas da Alegria
da Renovação Carismática Católica.
Afonso, passou no concurso da ITAIPU, onde em 2007,
trabalhou como Assistente Administrativo e voltou a estudar, se
formando em Tecnólogo em Gestão Ambiental e foi Pósgraduado em Psicopedagogia Clinica e Institucional pela
Faculdade Anglo-americano.
Afonso é pregador pela Renovação Carismática
Católica, foi coordenador diocesano da formação na diocese de
Foz do Iguaçu e atualmente, Afonso vive na Comunidade
Filhos do Céu, com sua esposa Cris e filhos: Tayná, Afonso
Junior, Talys Afonso e Miguel Afonso.
Afonso ( Painho ) é o fundador da Comunidade Filhos
do Céu, e tem ao seu lado os co-fundadores, sua esposa Cris
e seus irmãos Carvalho e Liliane.
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Este livro é resultado de Pesquisas na Bíblia, Catecismo da Igreja Católica,
livros de teologia, livros de auto ajuda e até da internet, para servir apenas
como suporte para a Comunidade Filhos do Céu e não será vendido, nem
comercializado.
Aceitamos contribuição e doação em beneficio da Comunidade. Obrigado!
Nossa conta do Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2540, Conta
Poupança 000118293 Operação 013.
Banco do Brasil – Ag 3270-0 Conta C. 26040-1
Banco Santander – Ag 4292 Conta 60 090003-1
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COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
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