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MOTIVAÇÃO PARA A
VIDA CONSAGRADA

Ter um sentido na vida é o caminho
para estar em harmonia consigo mesmo e com os
outros !
Painho

Motivação para a vida consagrada - Painho
Email: comunidadefilhosdoceu@outlook.com

Página 3

Motivação para a vida consagrada - Painho
Email: comunidadefilhosdoceu@outlook.com

Página 4

Dedicatória
Dedico esta reflexão acerca de nossa
motivação para a vida consagrada a todas as
pessoas que perderam o sentido da vida e que
precisam ver no rosto dos irmãos a alegria de ser
filho do céu.
Dedico aos cofundadores desta
comunidade ( minha esposa Cris, meu irmão
carvalho e minha irmãzinha Lili ), que acreditaram
no plano de Deus e se lançaram sem questionar o
motivo do seu chamado nesta missão.
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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: Aumentai em meu coração a chama do vosso
amor para que possa te servir com renovado ardor
missionário e pelo poder do Espírito Santo,
conforme a vontade celeste, tenha a força, as
graças espirituais e luz da sabedoria divina para
guiar-me e guiar aqueles as quais me envias.
Dai-me Coragem, aumentai a minha Fé, a
Esperança e a Caridade em meu coração.
Por interseção da Virgem Maria, ajudai-me para que
eu saiba fazer somente o que te agrada, realizando
a tua vontade em minha vida.
Pai Santo, 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 Paz, de Amor e de Justiça a fim de tornar
este mundo melhor, mais humano e mais feliz.
Que assim seja hoje e sempre. Amém!
( Rezar um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai )
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Apresentação
Por carisma entendemos o dom e a graça
concedida pelo Espírito Santo àqueles que servem
a Deus. A Igreja define como “dom especial do
Espírito, concedido a alguém para o bem dos
homens, para as necessidades do mundo e, em
particular, para a edificação da Igreja” (Compêndio
do Catecismo da Igreja Católica nº 160).
Resgatar a dignidade de filhos (Gl 4,5-6)
O Filho do Céu, no mistério e graça de sua
vocação, faz a experiência filial e experimenta a
força do resgate de sua própria vida. Deste modo e
nesta experiência de filiação descobre o rosto da
paternidade divina e o infinito valor que é o ser filho
de Deus.
Nossa vocação nos faz realizar uma fundamental
experiência: fomos resgatados por Deus! O nosso
coração
resgatado
sente
a
necessidade
preeminente de resgatar e isso expressa aquilo que
aspiramos: ter em nossos corações os sentimentos
de Cristo (cfr. Fl 2,5).
Cada Filho do Céu é testemunha pessoal deste
resgate realizado por Cristo e o renova a cada dia
no sim proclamado com convicção ao chamado do
Pai.

Motivação para a vida consagrada - Painho
Email: comunidadefilhosdoceu@outlook.com

Página 7

A experiência da fé e a consciência de nossa
consagração a Deus e à missão nos fazem
degustar o incondicional de Deus que abre os
nossos olhos e coração para ver o próximo sob a
luz pascal da vitoria de Jesus Cristo. Todo aquele
que se apresenta a nós com suas necessidades
nos oferece uma preciosa oportunidade de sermos
o seu próximo (cfr. Lc 10,29ss), de sermos Filhos
do Céu. Somos chamados pelo Pai a sermos o
evangelho, a Boa-Nova, na vida de cada pessoa no
mundo de hoje. O olhar dos Filhos do Céu deve ser
semelhante ao olhar do Bom Samaritano do
evangelho, como também os seus gestos de
atenção e carinho (estender a mão ao necessitado,
curar suas feridas, empenhar-se pessoalmente pelo
bem do próximo).
A dignidade da qual fomos revestidos no batismo e
pela qual trabalhamos com ardor através de nossa
missão e apostolado nos empenha no resgate da
dignidade de todos os filhos de Deus. Este é o
nosso carisma, nossa vocação e missão. Por este
ideal consumimos nossa vida no trabalho pelo
Reino.
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A RESSURREIÇÃO DE CRISTO

A ressurreição de Cristo é o coração de nossa
fé. "Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé
não teria fundamento, não teria razão de ser.
A Ressurreição de Jesus significa vida. A
Ressurreição de Jesus é a confirmação de tudo o
que Ele fez durante a vida.
A Ressurreição de Cristo é um empurrão em
nossa vida." Deus fez o mundo para nós, que
somos seus filhos. Mas deixou-o mais ou menos
inacabado com a tarefa de continuarmos a sua
construção.
Quando nascemos, Deus nos entregou
diversos talentos, que são os dons de sua graça.
Fomos batizados na sua Igreja. Ficamos sendo
filhos de Deus, irmãos de Jesus, templos do
Espírito Santo.
Entramos na Comunidade com as bênçãos da
Sagrada Família. Recebemos o Dom da Fé. Nossa
obrigação é colocar nossos talentos a serviço da
comunidade e dos irmãos para viver uma grande
família. É com a soma das qualidades de cada um,
que nós construímos uma comunidade. Nossa
comunidade só tem sentido quando Deus está no
meio de todas as nossas atividades.
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Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo. Tudo
com Ele, Nele e para Ele. Deus caminha conosco.
A partir de nossa reflexão encontramos as
razões que nos motivaram a uma realização
concreta em nossa vida consagrada:
O motivo Sagrada família, o motivo Jesus, o
motivo José, o motivo Maria e o motivo Filhos do
Céu.
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a)

Motivo 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 Sagrada Família é nosso modelo, nossa
lição de vida familiar: respeito mútuo, diálogo,
compreensão e união, oração: nessa Família se
está reunido no amor de Deus, e aí Ele reina.
Na Sagrada Família, Jesus é o Sol dos sóis: a
Luz do mundo! A Virgem Maria é um sol que ilumina
sem ofuscar; sem fazer milagres na terra, limita-se
a ser Mãe. Assim como dá à luz o seu Filho em
Belém, no Calvário dá à luz espiritualmente a todos
nós, que somos irmãos do seu Filho, tornando-se,
na figura de João, a Mãe de cada um de nós.
José, homem escolhido desde a eternidade
para ser o patriarca da Família do Filho de Deus, e
de todos os filhos de Deus que por dom gratuito
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somos, é um homem justo, no sentido bíblico da
palavra, isto é, santo, cheio de graça santificante e
de todas as virtudes necessárias para cumprir
perfeitamente a sua missão de pai adotivo de Deus
feito carne. Ele é um sol de justiça, que brilha sem
magoar os olhos: sempre escolhe – livremente,
prontamente e com iniciativa – o que se lhe
apresenta como a Vontade de Deus, por mais
sacrifícios que lhe custe.
Quando esses três Sóis brilham numa família,
essa família resplandece. Reina nela uma
comunhão delicada de pessoas que exclui a
solidão, essa falta de luz, de carinho e de paz. Na
terra, a luz não se difunde sem tropeçar com
obstáculos.
Os Três Sóis conheceram essas trevas... Mal
nasceu o Sol dos sóis, começou a perseguição dos
poderes das trevas, culminando com a Paixão e
morte de Jesus na Cruz. Mas a luz ia por dentro.
Nunca faltou o sentido de orientação, a plena
confiança na Providência divina, a consciência de
que, no meio e por meio de todos os horrores e
vilanias, o Deus Uno e Trino é o salvador da
humanidade.
Quem acolher na sua vida a luz dos Três Sóis
não terá de temer nenhuma escuridão, porque
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essas trevas só
externas.

poderão

ser temporárias e

Os Três Sóis gostam de habitar no espaço
íntimo dos corações, mais do que na superfície do
mundo.
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b) 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
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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, crerse 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 tua vontade, que todos sejam salvos.’’

JESUS É O SENHOR

A palavra "Senhor" tem um sentido especial
traduz o termo latino "Dominus", o grego "Kyrios",
os termos hebraicos "Adonai e Yahweh ".
Jesus é o Filho de Deus. Este título "Senhor",
significa que Jesus é o Senhor (Flp2),o Filho de
Deus vivo por quem todas as coisas foram feitas.
Ele é o Alfa e o Omega. Isto significa também que
Jesus é o meu Senhor (Flp3).
Por amor, Ele se dignou rebaixar-se e entrar
na minha vida e transforma-la para ser o centro de
meu ser e centro do ser da Comunidade Filhos do
Céu. E significa ainda que Jesus é o nosso Senhor.
Somos unidos a ele na medida em que rendemos à
sua presença e ao seu poder.
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Se Jesus é Senhor de cada uma de nossa
vida, e partilhamos isso, somos comunidade para
ser do senhor. Se Jesus reina como Senhor de
nossos corações, este é o reino do Pai.
É preciso nos dias de hoje aprender a viver e
conviver com Jesus vivo e ressuscitado. Sim porque
Jesus vive e reina nos corações e na vida daqueles
que se deixam conduzir pelo seu amor e pela sua
presença.
Não viva a festa do senhor morto, viva a
Páscoa da Ressurreição a cada dia. Deixe que Ele
seja Rei e senhor. Deixe Jesus ser verdadeiramente
o senhor da tua vida.
Entregue tua vida a Jesus. Deixe que Ele seja
o seu Rei e Senhor. Deixe que Ele viva no seu dia a
dia. Entregue seus projetos a Ele. Seus planos,
suas tarefas diárias, família, problemas. Peça os
conselhos do seu Senhor. Sua vida terá daí um
novo brilho.
Se Jesus é teu Senhor, nada te faltará; mas
não te iludas, Ele irá te dar tudo aquilo de que
realmente necessitas, mas teus problemas não
desaparecerão de imediato, porém irá carregá-los
com você e será mais leve. E se nada disso lhe
bastar acredite, ao menos você terá paz; a paz de
Jesus.
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Se as pessoas não sentem paz; paz interior é
porque esqueceram daquele que dá a paz. Se em
sua vida você vive cheia de conflitos e quer fugir, e
busca soluções em magias, macumbas, espiritismo,
ocultismo, movimentos de gnose, etc...
É porque você expulsou Jesus da sua vida.
Jesus é o Senhor, e é a solução para a sua vida.
Faça dele seu rei, ame-o sob todas as coisas,
principalmente sob as coisas do mundo. Não crie
mais falsos ídolos, chega de bezerros de ouro. Seja
fiel a Jesus.
O mundo será melhor se você começar a ser
melhor e viver Cristo Vivo!, não morto!, Cristo
Deus!, não humano!
.
Peça a Jesus o Espírito Santo e Ele fará nova
todas as coisas e você será feliz, pois a verdadeira
felicidade só pode vir daquele que é o Senhor e
Filho de Deus.
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c) 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 discordam um pouco em relação aos
detalhes da genealogia de José, mas ambos
marcam sua descendência a partir de Davi, o maior
rei de Israel (Mateus 1,1-16 e Lucas 3,23-38).
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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. 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
preocupar-se 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
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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. Ele levava
sua família a Jerusalém todo ano para a Páscoa,
algo que não poderia ter sido fácil para um
trabalhador.
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.
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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.
O verdadeiro pai é o que cria. Seguramente,
em meio às tentações sofridas por Jesus, os
ensinamentos de seu pai 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, dar-Lhe 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.
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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.”
Oração:
São José, patrono universal da Igreja, velai pela
Igreja e por nossa Comunidade Filhos do Céu tão
cuidadosamente como velastes por Jesus, ajude a
protegê-la e a conduza como fez com seu filho
adotivo. Amém.
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d) 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 marcam 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. Ela
ouvia e meditava a Palavra de Deus, lendo-a em
casa ou participando das reuniões com o povo.
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, para nós, membros da Comunidade,
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
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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. 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 forte 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.

Consagração a Maria Santíssima:

Eu, N........, fiel pecador, renovo e ratifico hoje,
em vossas mãos, os votos do meu batismo:
renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e
suas obras, e dou-me inteiramente a JESUS
CRISTO, Sabedoria encarnada, para carregar a
minha cruz, seguindo-o todos os dias de minha
vida, a fim de que lhe seja mais fiel do que tenho
sido até aqui.
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Eu vos escolho hoje, em presença de toda a
corte celeste, para minha MÃE e SENHORA.
Eu vos entrego e consagro, na qualidade de
ESCRAVO, meu corpo e minha alma, meus bens
interiores e exteriores, e o próprio valor de minhas
boas ações passadas, presentes e futuras,
deixando-vos INTEIRO E PLENO DIREITO de
dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem
exceção, conforme a vossa vontade, para maior
glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém!
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e) MOTIVO FILHOS DO CÉU, SOMOS FILHOS DE DEUS

O Homem foi criado a imagem e semelhança
de Deus, e por tanto somos filhos de Deus, uma vez
que pelo Batismo, que é um sacramento pelo qual
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.
O batismo infunde a graça santificante, as
virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito.
Imprime na alma o caráter sacramental que nos faz
cristãos para sempre e somos incorporados à
Igreja. Então 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”.
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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).
NOSSA HERANÇA

Ao contrário de tantas riquezas terrenas, a
herança dos Filhos de Deus não pode ser
corrompida nem pode apodrecer. Todas as casas
boas das pessoas da época da epistola de Pedro já
apodreceram e caíram. Cidades romanas
elaboradas agora são apenas ruínas, se é que
ainda existe alguma coisa. Da mesma forma é com
os templos dos deuses. O melhor que podemos
fazer é restaurá-los. Nem um continua hoje com sua
glória e beleza. As coisas deste mundo são
temporárias (Hebreus 1:10-12).
Isso deve nos mostrar que um lar no céu é
muito mais importante do que uma casa linda aqui
na terra. Toda herança terrena irá apodrecer, oscilar
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e cair, mas nossa casa celestial nunca apodrece
(Hebreus 11:9-10,13-16).
Nossos pertences espirituais são puros e livres
de contaminações. O futuro lar de um cristão não é
manchado pelos males morais e espirituais que
vemos frequentemente neste mundo. Essa pureza é
descrita claramente nas Escrituras como honra,
glória e luz (Apocalipse 21:22-26).
Independente de quanto esta terra se
contamina, ambiental ou moralmente, quando o
cristão fecha seus olhos ao morrer, ele parte para
um país que não tem nenhum tipo de impureza
(Apocalipse 21:27; 22:14-15).
Neste momento, Deus está nos preparando
para aquele lugar, nos equipando para livrar-nos da
impureza.
Cabe a nós ver a sabedoria em
cooperar com ele pela nossa lavagem e
santificação inicial (1 Coríntios 6:9-11), pelo
desprezo da prática do pecado (1 João 3:3-4) e pelo
andar na luz e confessar nossos pecados quando
tropeçamos (1 João 1:7; 2:1).
Nossa herança está reservada no céu para
nós. Isso nos relembra da promessa de Jesus de
que iria preparar um lugar para nós para que
possamos estar com ele e compartilhar da sua
glória (João 14:2).
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Jesus foi para o céu e sentou à destra de
Deus e é para lá que eu também quero ir quando
esse mundo não puder mais me dar um l
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PROVIDÊNCIA DIVINA:
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 nossa conta do
Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2540,
Conta Poupança 000118293 Operação 013.
Banco do Brasil Ag.3270-0 Conta C. 26040-1

A nossa segurança e garantias na abundância dos
bens e na auto suficiência do dinheiro está
na
providência divina. Acreditamos que Deus nos provê em
nossas necessidades.
Os Recursos Econômicos – Financeiro
Comunidade Filhos do Céu são provenientes:

da

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.
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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 ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como
era no princípio, agora e sempre. Amém.!
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
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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!.
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!.
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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.
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!.
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 ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como
era no princípio, agora e sempre. Amém.!
- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. – Para
sempre seja louvado.

Motivação para a vida consagrada - Painho Página 33
Email: comunidadefilhosdoceu@outlook.com

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
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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...
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
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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 Pós-graduado 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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