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“Buscar as coisas do alto. Não podemos ter medo de sonhar
com grandes ideais. Triste de quem se acomoda e se
apequena com reduzidos propósitos. A vida é feita de grandes
ideais. Os grandes sonhos nos dão força para superarmos os
pequenos e grandes obstáculos.”
Pe. Léo
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VOCAÇÃO DO AMOR
Deus tem um recado, um convite!
A todos os seus filhos amados,
Basta fazer silêncio interior
E escutar o Senhor falar...

Deus tem uma verdade a dizer
Convite de amor e ternura,
Basta largar tudo e seguir
Na direção dos seus braços...

Recado como um chamado,
Do serviço na entrega
De doação à vocação a Deus
Buscando o sentido para sua vida...

Deixe tudo agora pra seguir
Para servir o criador,
Como resposta da sua vida
Ao chamado que Deus te faz...
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Dedicatória
Dedico este livro a cada Aspirante, postulante
e consagrado da Comunidade Filhos do Céu empenhado em
ganhar almas para o Senhor Jesus.
Dedico a cada Filho desta Comunidade e a
cada um que já sofreu difíceis perdas, que já chorou amargas
lágrimas, que suportou necessidades, que sofreu
anonimamente. Que Deus em sua misericórdia abençoe você.
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Apresentação

Estou imensamente grato a Deus pela
oportunidade de oferecer este humilde trabalho - que não tem
a pretensão de se tornar famoso - mas pretende Influenciar
pessoas a serem de Deus e pertencerem a Jesus, o máximo
que puderem ser, tendo a fé como chave mestra para abrir
todas as portas que estiverem fechadas, derrubar todas as
barreiras que se levantarem e fazer do impossível, o possível
no nome do Senhor Jesus.
Este livro serve para todos aqueles que
sentirem no seu coração o chamado de servir a Deus,
assim denominados aspirantes e postulantes da
Comunidade Filhos do Céu.
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DEUS CAMINHA CONOSCO
Jesus fez a Nova Aliança conosco assinado em baixo
com seu próprio sangue. Como é profundo e misterioso este
maravilhoso gesto de Jesus. Como Ele nos ama. Como é
grande o amor de Deus pelos seus filhos!
O Sagrado Coração de Jesus foi dilacerado pela lança
do pecado quando o soldado feriu seu Corpo Santo. Nesta
hora seu coração se abriu para jorrar água e sangue.
A Água significa, a água viva do Espírito Santo que
viria logo após sua morte e Ressurreição para nos Purificar e
Santificar. O Sangue significa a redenção dos infinitos
pecados cometidos voluntariamente pela humanidade. O
sangue derramado das chagas do Corpo de Jesus, cicatriza as
chagas que o pecado provoca em nossa alma.

Oração pelas Vocações
Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a
vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias e pela nossa comunidade, e continuai a
repetir o convite a muitos de nossos jovens.
Daí coragem às pessoas convidadas, daí força para
que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, consagrados,
sacerdotes, como religiosos para o bem do povo de Deus e de
toda a humanidade. Amém.
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A hora é de decisão. A quem quereis servir?
Escolhe hoje. Não podemos continuar num eterno
mais ou menos. Não dá para pisar em duas canoas. Não dá
para servir a dois senhores.
Quem quer conhecer a verdade corre ao encontro de
Jesus. Só Ele é a verdade. Tantas e tantas pessoas tem
procurado por outros caminhos encontrar a verdade, e no
entanto ela está tão perto, ao alcance de todos nós.Com Jesus,
nasce a esperança em nosso coração. E com a esperança
nasce à vontade de continuar caminhando. A esperança é uma
virtude que sustenta na caminhada, anima os desalentos,
conforta nas dores e nos aponta constantemente o Céu. Nós
vivemos de esperanças. Esperança de alcançar nossos
desejos. É a esperança que nos ajuda a continuar lutando.
Vamos sempre para frente.
O Consagrado não para, caminha. 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 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.
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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. 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 somos Filhos do
céu.
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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 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 dela 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. 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
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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.
A Comunidade Filhos do céu é convidada a imitar as
virtudes da Sagrada Família.

Oração pela Família
Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a
vossa presença em nosso lar.
Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso
compromisso de fé na Igreja e de participar da vida de nossa
comunidade.
Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o Vosso mandamento de
Amor, a exemplo da FAMÍLIA DE NAZARÉ.
Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas
diferenças de idade, de sexo, de caráter, para nos ajudarmos
mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia.
Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver
felizes.
Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e
empobrecidos, e dai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a doença
e a morte quando se aproximem de nossa família.
Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de nossos filhos
quando quiserdes chamar a Vosso serviço.
Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito
mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais.
Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar hoje
e sempre. Amém!
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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.
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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.’’

Oração de Entrega a Jesus

Jesus, queremos entregar neste momento a nossa
vida, nossos atos, pensamentos e vontade. Queremos
pertencer inteiramente a Ti. Queremos ser instrumento de
amor e de paz.
Jesus, protege-nos sempre para podermos caminhar
seguindo seus rastros de amor, seus rastros de paz e também
seus rastros de sangue.
Aqui estamos, Senhor, à vossa disposição, tomai-nos!
Somos vossos! Protege toda a nossa casa, nossa família,
nossa comunidade e protegei as famílias em todo o mundo.
Protege a todos nós do inimigo mortal que nos quer tirar de
vossa presença.
Jesus, ajuda-nos para que tenhamos coragem de
seguir-te. Queremos entregar nosso tempo nas vossas mãos,
para cumprir bem nossa vocação. Sabemos que quereis
transformar o mundo: Contai conosco, Jesus, queremos estar
convosco nessa missão.
Obrigado Senhor, por nos ter escolhido, Porque não
somos nada e mesmo assim nos escolhestes. Não somos
nada! Não somos nada! Mas queremos fazer o nosso
trabalho, conforme teu desejo, conforme tua vontade.
Queremos ser vosso instrumento e responder bem o
teu chamado, mas precisamos de mais coragem, de mais
amor:
Precisamos do Vosso Amor! Dai-nos o Vosso Amor!
Obrigado, Senhor. Amém!
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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
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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 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. José, 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
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solteira em tese) e ao ir a Jerusalém para Jesus ser
circuncidado e Maria purificada após o nascimento de Jesus.
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.
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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, amálo, 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.
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
São José, patrono universal da Igreja, velai pela Igreja e por
nossa Comunidade tão cuidadosamente como velastes por Jesus, ajude a
protegê-la e a conduza como fez com seu filho adotivo. Amém.
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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,
lendo-a 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.
O efeito da oração foi à descida do Espírito Santo
onde ela rezou nove dias com os apóstolos de Jesus a qual o
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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.

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.
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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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.
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.
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.”
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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).

Oração pelos filhos

Meu Deus e Senhor, sois Vós o Criador e o Pai
verdadeiro dos meus filhos e a Vós pertencem, por isso eu
vos ofereço , pedindo-vos que abençoeis quando os abençoou
em Vosso nome.
Não Vos peço que lhes deis nem
riqueza nem pobreza, mas somente o que é necessário para
viverem honradamente.
O que Vos peço é que lhes imprimais um verdadeiro
horror ao pecado, que os afasteis de todo o mal, que os
preserveis do contágio do mundo, que lhes deis sentimentos
nobres, cristãos, sinceridade e simplicidade, que os encheis
do Vosso amor.
Juntai a todas estas graças de lhes concederdes largos
e prósperos anos, de que façam bom uso para Vosso serviço e
salvação de suas almas.
Tenha eu a consolação, Senhor, de os ver em torno do
meu leito, de lhes dar a última bênção e de os tornar a ver no
céu em Vossa companhia por toda eternidade. Amém
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DIMENSÕES DA ESPIRITUALIDADE
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.

ESPÍRITO SANTO NA VIDA COMUNITÁRIA
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
4,8-16) 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. 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).
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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.

Oração: Espirito Santo
Ó Espirito Santo, amor do Pai e do Filho: inspirai-me
sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo
dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir,
o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas
e minha própria santificação.
Amém.
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COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
O Recanto da Associação Civil, Filantrópica,
Educacional e Assistencial de Oração e Vida Sagrada
Família dos Filhos do Céu, possui um espaço suficiente para
jardins, canteiros, hortas, viveiro de aves, canil e área
esportiva.
O objetivo principal destas atividades, além da terapia
ocupacional em si, é a manutenção da própria obra. Cercado
de árvores e ampla área verde, é própria para todas as
construções que serão executadas, como o refeitório, canil,
depósitos; casa dos rapazes , a casa das moças e das crianças,
garagem e as casas dos casais consagrados.
Com o lema:’’ Acolher em família ’’ na
Comunidade, Jesus terá sempre um lugar preparado para
acolhê-lo. Com São José queremos servir os irmãos como ao
próprio Cristo. Com Maria queremos estar sempre perto de
Jesus e ajudando com amor fraterno e familiar, exalando o
perfume da oração e do amor; olhando para os caídos das
drogas, da prostituição, da marginalização e do abandono,
acolhendo-os no coração.
A comunidade será conhecida como Comunidade
Filhos do Céu.
Os Consagrados estarão comprometidos a viver
segundo o evangelho de Jesus, dando testemunho da
espiritualidade da Comunidade Filhos do Céu, como
Consagrados na Comunidade e em todos os ambientes e
situações de vida pessoal e comunitária. A regra de vida
comunitária é para ser vivida por todos da comunidade e
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sendo testemunhadas em qualquer lugar ou situações em que
se encontrarem.
Na comunidade seremos chamados de ‘’Filhos’’, e
convidados a viver como família, estando sobre a orientação
e recebendo o amor e a ternura do Pai Afonso ( Painho ); que
com amor e dedicação os conduzirá a viver em Família
dentro da Comunidade.
Missão
Promover a transformação do indivíduo através da mudança
de estilo de vida, levando-o a vencer suas próprias
dificuldades e fazendo-o sentir-se parte de algo maior que a
própria individualidade, o que possibilitará seu crescimento
pessoal.
Valores
Um mundo saudável, com qualidade e valorização à vida.

Objetivos da Comunidade no Mundo
A Comunidade Filhos do Céu terá por finalidade:
Oferecer educação, dedicar-se à promoção humana e
assistência
social, beneficente e filantrópica, sem
discriminação de sexo, raça, idade, origem, religião e
quaisquer outras formas de discriminação.
Acolher para tratamento espiritual e social jovens
dependentes de drogas, portadores do vírus HIV, menores
abandonados e demais marginalizados.
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Desenvolver ações preventivas em Escolas, Clubes de
Serviços e de Lazer, para ajudar na prevenção destes grandes
males que afligem tantos jovens e adolescentes de nossa
sociedade.
Proporcionar um ambiente sadio e harmonioso para
que pessoas em estado de depressão ou que passam pela
experiência da perda do sentido da vida possam reencontrar o
caminho da felicidade para a qual todos fomos chamados.
Promover encontros, shows, cursos, retiros e
concentrações com o objetivo de levar mensagens de
otimismo e ajudar a promoção da vida plena.
Favorecer dias de retiros espirituais e momentos de
oração e reflexão para os que desejarem.

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA

Toda a atividade realizada na Comunidade de
Oração e Vida Sagrada Família dos Filhos do Céu, bem como
a terapia ocupacional e orações comunitárias, estão
embasadas em uma visão integral do ser humano.
Nossa espiritualidade bíblica e teológica surge a
partir de uma reflexão acerca da Sagrada Família, a família
de Jesus, encontradas nos texto bíblicos de Lucas 1, 26 - 35
anunciação do nascimento de Jesus e Mateus 1,18 - 25
nascimento de Jesus.
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a) Lc 1,26-35 (Anunciação do nascimento de Jesus )
“26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da
Galiléia, chamada Nazaré,
27. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da
casa de Davi e o nome da virgem era Maria.
28. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo.
29. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que
significaria semelhante saudação.
30. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de
Deus.
31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de
Jesus.
32. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus
lhe dará o trono de seu pai Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó,
33. E o seu reino não terá fim.
34. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço
homem?
35. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do
Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer
de ti será chamado Filho de Deus.”

b) Mt 1, 18-25 ( Nascimento de Jesus )
“18. Eis como nasceu Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava desposada com
José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do
Espírito Santo.
19. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la,
resolveu rejeitá-la secretamente.
20. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em
sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por
esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo.
21. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele
salvará o seu povo de seus pecados.
22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo
profeta:
23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará
Emanuel (Is 7, 14), que significa: Deus conosco.
24. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e
recebeu em sua casa sua esposa.
25. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que
recebeu o nome de Jesus.”
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NOSSO CARISMA

– ACOLHER EM FAMÍLIA

No seio de nossa vida comunitária queremos acolher
cada um, numa convivência familiar à luz da Palavra de
Deus, vivenciada no amor fraterno e na oração para uma ação
transformadora de mudança de vida.
Esse acolher significa que devemos abrir o nosso
coração para receber o outro na sua totalidade, ou seja, com
seus defeitos e vícios buscando as qualidades que ficaram
escondidas pelo pecado.
Em nossa Comunidade a marca registrada ou
símbolo é o coração transpassado
( agasalhado ) na cruz.
A cruz que significa a salvação de Jesus oferecida por
sua morte e ressurreição.
O coração é o acolhimento do imenso amor de Deus
vivido pela Sagrada Família para gerar ao mundo essa
Salvação.
SAGRADA FAMÍLIA
MARIA = VIDA DE ORAÇÃO
JOSÉ = VIDA DE TRABALHO, DOAÇÃO
JESUS = VIDA NOVA (SALVAÇÃO )

CRUZ = VITÓRIA, LIBERTAÇÃO – CAMINHO PARA
O CÉU
CORAÇÃO = AMOR, ACOLHIMENTO = GERAR VIDA
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CARISMA

Carisma é um dom que Deus concede, através do
Espírito Santo, a algumas pessoas em benefício da
comunidade. O carisma específico de cada Instituição é um
dom de Deus para o benefício Igreja e da humanidade.
Existem casos de homens e mulheres que possuem um
carisma especial para pregar, aconselhar as pessoas, para
conhecer e transmitir a Deus e que nem sempre foram
fundadores de uma congregação religiosa. Por carisma desde
muito conhece pela definição paulina de “graças especiais
(conhecidas “carismas”) medias as quais os fiéis ficam
“preparados e dispostos para assumir vários compromissos
ou ministérios que contribuem para renovar e construir ainda
mais a Igreja”. Espetaculares ou simples e humildes, os
carisma são graças do Espírito Santo, que têm direta ou
indiretamente uma utilidade eclesial; os carismas estão
ordenados à edificação da Igreja, ao bem estar dos homens e
às necessidades do mundo”.
Um carisma é por tanto uma graça especial que o
Espírito Santo deixa para o bem da Igreja. Não existe uma
classificação de carismas e sendo assim existem muitos tipos.
Mais os principais elementos que os compõem serão sempre
dois: provêm do Espírito Santo e estão para a edificação da
Igreja.
Desta definição partem três grandes aplicações que
convêm conhecer para evitar confusões no momento de
estudar os carismas dentro da vida consagrada:
O conceito de carisma como tal, a concepção da vida
consagrada como um carisma para a Igreja e o carisma
específico de cada Instituto ou congregação religiosa.
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Um carisma não está necessariamente conectado à
fundação de uma congregação religiosa, ou no nosso caso
específico “ comunidade “. Por outro lado a própria vida
consagrada já é um dom do Espírito para o bem da Igreja: “A
vida consagrada, enraizada profundamente nos exemplos e
ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um dom de
Deus Pai para sua Igreja por meio do Espírito”. E por último,
é importante considerar o carisma específico de cada
congregação ou instituto de vida consagrada, buscando
centrar nossa atenção no presente estudo nesta última
acepção do termo.
O termo carisma veio sendo utilizado pela primeira
vez em um documento do magistério no número 11 da
exortação apostólica Evangelica Testificatio: “Só assim
podereis despertar de novo os corações para a Verdade e para
o Amor divino, segundo o carisma dos vossos Fundadores,
suscitados por Deus na sua Igreja.”
A partir deste documento o magistério assume a
terminologia paulina de carisma com diversas acepções:
carisma da vida religiosa, carisma do fundador, carisma de
fundador, carisma fundacional, carisma do Instituto, carisma
originário, carisma institucional, carisma de uma família
religiosa ( comunidade).
O documento Mutuae Relationes é quem definirá pela
primeira vez o carisma:
“O próprio carisma dos Fundadores (Evang. nunt. 11)
revela-se como uma experiência do Espírito, transmitida aos
próprios discípulos a fim de ser por eles vivida, conservada e
aprofundada e constantemente desenvolvida em sintonia com
o Corpo de Cristo em perene crescimento. E´ por isso que a
Igreja protege e apóia a índole própria dos diversos Institutos
Religiosos (LG 44; cf. CD S; 35, 1; 35, 2; etc.).
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Essa índole própria comporta outrossim um estilo
peculiar de santificação e apostolado, que estabelece uma
determinada tradição própria, a tal ponto que se podem
convenientemente colher seus elementos objetivos. Por
conseguinte, nesta hora de evolução cultural e de renovação
eclesial, faz-se mister que a identidade de cada Instituto se
conserve com tal segurança, que se possa evitar o perigo de
uma situação não suficientemente definida, pela qual os
Religiosos, sem a devida consideração do estilo peculiar de
ação próprio da sua índole, se insiram na vida da Igreja de
maneira vaga e ambígua.”
No mesmo documento, se destaca a importância do
carisma para a formação das pessoas consagradas, sendo este
uma espécie de mapa para não perder-se na formação: “Esta
constante configuração com Cristo se realiza de acordo com o
carisma e normas do Instituto ao qual pertence o
consagrado”.
Cada instituto ou “Comunidade” têm seu próprio
espírito, caráter, finalidade e tradição e em concordância com
eles, e assim é como crescem os religiosos com eles e sua
união com Cristo”.
O carisma de cada Comunidade forma parte da vida
consagrada.
A vida fraterna em comunidade encontra no carisma
também sua razão de ser: “Viver em comunidade, na verdade,
é viver todos juntos a vontade de Deus, segundo a orientação
do dom carismático que o fundador recebeu de Deus e que
transmitiu a seus discípulos e continuadores.”
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Terço da Providência
Fazer o oferecimento do Terço.
No princípio: Credo.
Nas contas grandes:
Mãe da Divina Providência: Providenciai!
Nas contas pequenas:
Deus provê, Deus proverá, Sua misericórdia não faltará!
Oração final:
Vinde, Maria, chegou o momento.
Valei-nos agora e em todo tormento.
Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no
exílio.
Mostrai que sois Mãe de Amor e de Bondade, agora que é grande a
necessidade. Amém.

O CONSAGRADO VOLUNTÁRIO
O Consagrado da Comunidade Filhos do Céu, está
enquadrado na Lei do Voluntariado.
O voluntariado é um valor que cada vez mais integra a
vida das pessoas, combinando vontades individuais com
interesses coletivos. É um trabalho nascido de um
sentimento de solidariedade e participação, exercido com
qualidade e responsabilidade.
Para ser um voluntário basta ter vontade e
comprometimento para doar seu tempo, trabalho e talento, de
maneira espontânea e não remunerada para causas de
interesse social, contribuindo assim para mudanças e
melhorias na comunidade Filhos do Céu.
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Premissas para uma vida Consagrada:
Na Comunidade, cada consagrado deverá ter seu
momento pessoal de Oração e Adoração ao Santíssimo
Sacramento, bem como, reservar um horário para conversa
individual com os Filhos da Comunidade todos os dias. Cada
consagrado deverá ter uma conversa individual ao menos
uma vez por mês com o presidente da Comunidade.
O Consagrado deverá observar:
-

Regra de vida da Comunidade
Estatuto Social
Sagrada Escritura
Vida de Santos
Catecismo da Igreja Católica
Documentos da Igreja
Levar uma vida de Oração
Busca pela santidade
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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LEI DO VOLUNTARIADO
LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Publicada no DOU de 19/02/1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade
não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de
assistência social, inclusive mutualidade.
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício,
nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de
termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do
serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu
exercício.
Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas
despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades
voluntárias.
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço
voluntário.
Art. 3º-A. Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro ao
prestador de serviço voluntário com idade de dezesseis a vinte e quatro
anos integrante de família com renda mensal per capita de até meio
salário mínimo. (Artigo incluído pela Lei nº 10.748, de 22.10.2003 - DOE
23.10.2003 e regulamentado pelo Decreto nº 5.313/2004, de 16/12/2004 DOU - 17/12/2004)
§ 1º O auxílio financeiro a que se refere o caput terá valor de até R$
150,00 (cento e cinquenta reais) e será custeado com recursos da União
por um período máximo de seis meses, sendo destinado
preferencialmente: (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.748, de 22.10.2003
– DOE 23.10.2003)
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I - aos jovens egressos de unidades prisionais ou que estejam cumprindo
medidas sócio educativas;
e (Inciso incluído pela Lei nº 10.748, de 22.10.2003 - DOE 23.10.2003)
II - a grupos específicos de jovens trabalhadores submetidos a maiores
taxas de desemprego.
(Inciso incluído pela Lei nº 10.748, de 22.10.2003 - DOE 23.10.2003)
§ 2º O auxílio financeiro poderá ser pago por órgão ou entidade pública
ou instituição privada sem fins lucrativos previamente cadastrados no
Ministério do Trabalho e Emprego, utilizando recursos da União,
mediante convênio, ou com recursos próprios. (Nova redação dada pela
Lei nº 10.940 de 27/08/2004 - DOU 30/08/2004)

§ 3º É vedada a concessão do auxílio financeiro a que se refere este artigo
ao voluntário que preste serviço a entidade pública ou instituição privada
sem fins lucrativos, na qual trabalhe qualquer parente, ainda que por
afinidade, até o 2º (segundo) grau. (Nova redação dada pela Lei nº 10.940
de 27/08/2004 - DOU 30/08/2004)
§ 4º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se família a unidade
nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela
possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo
sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus
membros. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.748, de 22.10.2003 - DOU
23.10.2003)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998;
177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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OS CONSAGRADOS
Os consagrados são mensageiros do evangelho de
Jesus. Este Jesus é o Cristo, é a face humana de Deus que
veio morar conosco, que veio realizar nossas esperanças e
transformar nossos sofrimentos para nossa completa alegria.
Ev-angelion é uma palavra que significa boa notícia,
mensagem alegre, confortadora, que provoca grande júbilo
nos que a ouvem. Eis a missão dos consagrados na
Comunidade Filhos do Céu:
“ acolher em seu coração àqueles que Jesus nos
entrega para amar vivendo e transmitindo a alegria do
Reino de Deus.”
O Reino de Deus não é um acontecimento entre
outros tantos deste mundo. O Reino de Deus é uma pertença
a Deus. É ser inteiramente de Deus. É ter Deus dentro do seu
coração.
Os Consagrados da Comunidade Filhos do Céu, além
de manifestar civil e legalmente esta consagração, os
membros da Comunidade, assinam um termo de adesão como
sócio da Sociedade Educacional, Cultural e Assistencial
de Oração e Vida Sagrada Família dos Filhos do Céu,
conforme a Lei 9.608/98, sobre o serviço voluntário e
segundo o Estatuto Social da Entidade.
Como consagrado, o membro passa a viver em uma
de nossas casas da comunidade, tendo tudo em comum e
comprometendo-se em obedecer ao Estatuto Social e o
Regimento Interno.
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OS MANDAMENTOS DO CONSAGRADO
I- O Consagrado tem uma só palavra, sua honra vale mais do
que a própria vida.
II- O Consagrado é leal, honesto e dedicado.
III- O Consagrado está sempre pronto para acolher e ajudar o
próximo.
IV- O consagrado é irmão de todos na Comunidade e no
mundo.
V- O consagrado é delicado com as palavras, é cortês e de
fino trato.
VI- O consagrado é bom para os animais e as plantas.
VII- O Consagrado é obediente e disciplinado.
VIII- O consagrado é alegre e sorri nas dificuldades.
IX- O consagrado é econômico e respeita o bem alheio.
X- O Consagrado é limpo, cheiroso de corpo e alma.
NOSSO VOTO
Os membros da Comunidade Filhos do Céu emitem
votos de Pobreza, Castidade e Obediência.
Cada consagrado renova seus votos todos os anos na
festa maior da comunidade em sua sede.
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1)POBREZA
“Todas as coisas criadas são para o homem (Gn1,2830; 1Cor 3, 28-31; sl 8; Gs 12,34,35)
O homem é chamado a dominar, isto é, a estabelecer
uma relação de domínio sobre as coisas, sobre a natureza e
servindo-se delas para a própria realização. Mas este poder
sobre as forças físicas, biológicas e psíquicas lhe impõem o
dever de coloca-las ao serviço do homem, de todos os
homens: é assim que ele se torna senhor da criação. Neste
senhorio o homem se revela imagem de Deus.
Em tal contexto a atividade humana, individual e
coletiva, adquire seu sentido como esforço para melhorar as
condições de vida de todos os homens. O trabalho e o
progresso tornam-se serviço em favor da realização da pessoa
e da comunidade.
O que ele tem só é válido na medida em que serve
para ser.
Para viver da generosidade de Deus que em Jesus se
fez pobre, e nos enriquece com sua pobreza (2Cor 8,9) e nos
convida a partilha dos bens a serviço dos irmãos para
vivermos exclusivamente da Providência Divina.
Nenhum consagrado é proprietário de nenhum móvel
ou imóvel que esteja a seu serviço e sob sua responsabilidade.
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2) CASTIDADE
“A união do homem e da mulher através do
matrimônio constitui a primeira forma de comunhão das
pessoas e nelas se exprime a vocação fundamental do homem
a ser pessoa, isto é, a ser mais, com e para os outros, a ser
família.
Vocação que se realiza mediante escolhas livres e
conscientes.
A castidade nos leva a oferecer o melhor de nós
mesmo aos outros e nos obriga a viver disponível em viver
para servir.
Em 1Cor 6, 12-20 ``Sabemos que o nosso corpo é templo do
Espírito Santo que habita em nós, portanto, não é para a
impureza, mas para o Senhor``, que vivemos a castidade
segundo nosso estado de vida, “glorificando a Deus em
nossos corpos”.
Sendo assim, os casados devem viver a plenitude do
sacramento do matrimônio praticando a castidade de forma
plena e absoluta, pois a castidade não se resume no celibato.
Viver a castidade significa manifestar a consciência de
uma total pertença a Deus.”
O casal continua a viver um para o outro cumprindo
seus juramentos de amor matrimonial e conjugal onde um só
tem olhar para o outro, mas absorvem a família comunitária
em suas vidas.
Os solteiros, celibatários e religiosos vivem a
castidade plena na vida comunitária.
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3)OBEDIÊNCIA
“Na sua sabedoria, Deus cria o homem segundo um
destino que é também sua vocação: tornar-se sempre mais ele
mesmo no relacionamento com os outros, até constituir
fraternidade.
Deus quis que todos os homens formassem uma única
família e se tratassem entre si com espírito de irmãos.
A autoridade como serviço necessário para a
consecução do bem comum implica, por sua vez, uma relação
de obediência. ( Fil 2, 1-11 )
Todos os cristãos são chamados a viver a opção
fundamental de submissão á vontade salvífica de Deus e,
portanto, a fazer de Deus e da humanidade o horizonte e a
norma ultima da própria existência. É o compromisso de
buscar e escolher momento por momento, no concreto, o
bem universal da comunidade: tornar-se família de Deus.
Ao fazer a vontade do Pai, Jesus deu exemplo de
obediência e fidelidade. (Jô 4,34).”
Na certeza de ser guiado pelo Espírito Santo, nos
esforçaremos para prestar obediência
aos nossos
superiores, no exercício do seu serviço de autoridade,
colaborando com os membros da comunidade para a
missão a qual foi designado.
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ACOLHIMENTO
CONDIÇÕES PARA ACOLHIMENTO:
Liberdade plenamente expressa para entrar na Comunidade;
Assumir o compromisso de permanecer os seis primeiros
meses sem nenhuma saída externa.
Os problemas pessoais( jurídicos, penais, ou tratamentos
demorados de saúde ou odontológico) sejam resolvidos
anteriormente ou pré-estabelecido com a Comunidade.
Por ser uma entidade Filantrópica, Beneficente, a
Comunidade não cobra mensalidades.
Não há necessidade de exames médicos para ser acolhido no
Recanto.
As visitas dos familiares são permitidas somente aos
domingos das 14:00 as 17: 00 horas.

BENFEITORES
Um dos maiores bem que a comunidade possui são
nossos benfeitores, a qual teremos um enorme carinho, pois
além da ajuda financeira, estes benfeitores se unem em
espírito de oração e trabalho observando nosso carisma,
normas e regra de vida.
“Além da visita semanal, permitida aos domingos,
alguns benfeitores, em conformidade com o Regimento
Interno de cada recanto e com aprovação do Conselho Local,
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podem frequentar o Recanto e ter acesso às dependências
comunitárias, em outros dias e horários .”
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

AG. 4292

CONTA – 60 - 090003-1

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
Santander – Ag 4292 conta 60 090003-1
Queremos conscientizar nossos benfeitores e
familiares para que não façam doações diretamente aos
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filhos, especialmente quando se tratar de doações de
alimentos ou produtos para uso pessoal e dinheiro .”
NORMAS PRÁTICAS


Desejo e Liberdade de querer ficar na Comunidade.
Permanecer seis meses sem sair do Recanto. Não será
permitido sair das dependências da Comunidade, a não ser
com a presença de um consagrado.



Não é permitido Fumar, nem Beber no Recanto.
Entendemos que cigarro e o álcool também são drogas.



Cultivar relacionamentos de amizade. (Não namorar ) O
namoro somente será permitido com aprovação do Pai da
Comunidade. Primeiro é preciso concertar a vida e depois
construir relacionamentos sólidos



Comer somente nos horários da casa. Uma alimentação
saudável e metódica (horário certo) ajuda no processo de
libertação. Não fazemos festa de aniversário no recanto.



Não trabalhamos com nenhuma medicação química. As
pessoas que sob orientação médica necessitam de medicação,
este só será ministrado pelo consagrado que o terá em sua
posse.



Proibido a posse de dinheiro. Para evitar saídas de filhos
da Comunidade para comprar drogas, bebidas alcoólicas, etc.
A permanência no Recanto é gratuita. Para vivenciar a
dimensão de Comunidade que vive da providência divina.



Ligar a TV somente nos horários permitidos.( após o
almoço, janta, futebol...) Procuramos assistir programas que
não afetem nossos valores.
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Usar o som da casa somente quando necessário. Para
aprender cantos e musicas católica. Não permitimos musicas
que fazem apologias ás drogas e violência. É importante
aprender a selecionar o que vamos ouvir para a higiene da
mente e do coração.



Uso restrito do telefone (celulares). Comunicação
somente por carta. A carta é uma maneira de você pensar
sobre a sua história, valorizar sua família, reavivar os laços
outrora desfeitos com o uso das drogas.
( Permitido somente aos consagrados ).



Não é permitido visitas no quarto. Entramos no quarto
somente quando necessário. Deitar na cama somente para
dormir. Durante o dia não pode dormir, porque é
necessário ocupar o tempo livre com leituras, escrever cartas,
diálogo, oração...já que o tempo à noite é suficiente para o
descanso.



Não discutimos nem brigamos. Priorizamos a prática do
diálogo. A discussão não nos leva a lugar nenhum, “quando
os dois discutem os dois estão errados”.



O esporte é obrigatório para todos. É muito importante
para extravasar, gastar energia , descontração, interação,
integridade física e mental.



Fazer uma boa higiene pessoal. As roupas de cama
deverão ser lavadas todas as semanas. Manter quartos e
banheiros limpos.
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Visitas aos familiares : Após o sexto mês de permanência
na comunidade. O filho poderá visitar sua família mediante a
avaliação dos consagrados.

Segunda à sexta
06:45- Levantar
07:15- Oração manhã
08:00- Café
09:00- Trabalho ( Dirigir-se ao local de trabalho )
12:00- Término do trabalho ( recolher e guardar as ferramentas )
12:15- Oração do Terço da providência
12:30 - ALMOÇO -( ficar no refeitório até a oração do Glória ao Pai )
Nos intervalos não se deita na cama, aproveitar para lavar a roupa,
leitura, etc
14:00- Terço da Sagrada Família –Trabalhos da Tarde - Adoração ao
Santíssimo pelos Consagrados.
18:00- Término do trabalho ( recolher ferramentas) BANHO
3@ e 5@ feira – 17:00 - Esporte
18:30- Oração do Terço da Comunidade Filhos do Céu
19:00- JANTA ( ficar no refeitório até a oração do Glória ao Pai )
20:30-Reunião do Grupo de Vida
3@ feira – Oração de Cura Interior
6@ feira – Grupo de Oração
22:30- Repouso ( Silêncio)
Sábado:
14:00- Limpezão
16:00- Prática de esportes ou recreação
17:00- Tempo livre para banho ou sono
19:00- Janta
20:00- TV (filme em DVD)
Domingo:
09:00- Café
11:15- Celebração da Palavra ( Santa Missa )
12:30- Almoço
14:00- Visitas
17:00- Esporte e Recreação
19:00- Janta
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20:00- TV

ORAÇÕES DA COMUNIDADE
A Comunidade tem compromisso diário com a
oração. Cada consagrado é chamado a ter um encontro
pessoal com Jesus e essa amizade deve crescer a cada dia.
Nossa oração comunitária e pessoal reflete quem nós
somos, o que fazemos e por que.
As orações da comunidade são:
Pelo Sinal da Santa Cruz, Invocação ao Espírito Santo, Pai
Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, O Anjo do Senhor, Glória ao
Pai, Consagração a Maria Santíssima, Credo, Oração a
Sagrada Família, Salve Rainha, Oração pelos Pais,
Consagração a Sagrada Família, Oração pelos Filhos, Oração
á São José, Oração pela Família, Oração da Manhã, Terço da
Providência, Terço da Sagrada Família, Como Rezar o Terço
de Nossa Senhora, Oração da Noite, Terço de Nossa Senhora,
Oração pelas Vocações, Consagração a São José, Oração a
São José pela Igreja, Oração diária a São José pelos
agonizantes,
Oração de agradecimento por São José, Oração a São José
pelas Famílias, Oração a São Jose nas Dificuldades, Oração a
São José em causa urgente, Oração a São José depois do
Terço, Ato de Contrição,
Ato de Fé, Ato de Esperança, Ato de Caridade, Os 7
Sacramentos,
Os 10 Mandamentos, Os 7 pecados Capitais, Os 5
mandamentos da Igreja, Os mandamento da Caridade, Os 7
dons do Espirito Santo, Os frutos do Espirito Santo, Os 9
carismas do Espírito Santo.
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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.
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 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.

Terço da Sagrada Família
Na Cruz:
1 Creio, 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria
No Pai Nosso Inicial:
Bendita sois por Jesus que nasceu em vós! Santa Família de Nazaré,
a vós nos consagramos, guiai, sustentai e protegei nossas famílias no
amor.
1º Mistério:
Contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus.
Ler Lucas 1, 26-38
No Pai Nosso:
Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo!
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias:
Jesus, Maria e José, nossa família vossa é… ( 10 vezes )
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2º Mistério:
Contemplamos a Sagrada Família em Belém.
Ler Lucas 2,1-10
No Pai Nosso:
Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos!
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias:
Jesus, Maria e José, nossa família vossa é…(10 vezes )
3ºMistério:
Contemplamos A Sagrada Família no Templo
Ler Lucas 2,22-30;40-50
No Pai Nosso:
Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos!
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias:
Jesus, Maria e José nossa família vossa é… ( 10 vezes )
4º Mistério:
Contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito
Ler Mateus 2, 13-15;19-23
No Pai Nosso:
Sagrada Família, rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos…
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias:
Jesus, Maria e José, nossa família vossa é…(10 vezes )
5º Mistério:
Contemplamos a Sagrada Família em Nazaré
Ler Lucas 2,39-40,51-52
No Pai Nosso:
Sagrada Família, rogai por nossa obediência à Deus!
FAMILIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias:
Jesus, Maria e José, nossa família vossa é… ( 10 vezes )

53 -

O CHAMADO – Servir na Comunidade – Aspirantes e Postulantes
Painho - Fundador da Comunidade Filhos do Céu
comunidadefilhosdoceu@outlook.com

Oração Final:
Sagrada Família, Jesus, Maria e José exemplo de amor e Santidade,
acolhe as súplicas que fazemos, para que imitando-vos o mundo seja uma
grande família na qual só reine o amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém!

“ No sim ao chamado de Deus, a realização surge do nascer
ao por do sol ”.
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ANIMAÇÃO VOCACIONAL
A ANIMAÇÃO VOCACIONAL é um processo
comunitário contínuo que visa despertar, animar,
acompanhar, discernir e encaminhar a pessoa para que
descubra a vida como vocação, acompanhando o seu
amadurecimento vocacional, a fim de que possa reconhecer
sua vocação e assumir a missão no Seguimento de Jesus
Cristo a Serviço do Reino.
O CAMINHO VOCACIONAL
A área da formação dos consagrados de vida e vida de
aliança na Comunidade Filhos do Céu, exige um empenho
total a obra de Deus.
Seja na formação inicial ou
permanente, busca-se desenvolver um processo global e
gradativo de formação dos membros. Seu objetivo é capacitálos a internalizarem os valores da vida consagrada, crescerem
na experiência de Deus Trindade, no relacionamento fraterno,
na atitude profético-solidária, na vida à luz dos conselhos
evangélicos e no consequente testemunho do amor de Deus e
da esperança cristã.
A formação busca impregnar todas as atividades com o
Carisma e a Espiritualidade da Comunidade, através de uma
ação providencial junto aos necessitados, ação esta que
ofereça alternativas para a promoção de vida.
A FORMAÇÃO
O tempo de formação constitui um tempo privilegiado
para aprofundar nossa experiência de Deus, purificar nossa
vida de tudo aquilo que não é de Deus e firmar nossa decisão
de sermos inteiramente de Deus para os outros. Este processo
formativo acontece em algumas etapas distintas:
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1- ASPIRANTADO
O ASPIRANTADO constitui um período de formação
inicial do candidato ao Postulado, destacando-se, neste
período, as motivações, o cultivo da personalidade e dos
valores, da vida em grupo, do estudo acadêmico, da doutrina
cristã, do respeito e do aperfeiçoamento da própria cultura.
Neste período o vocacionado é gradualmente iniciado
no estilo de vida da Comunidade e orientado por um
formador, liderado por um membro da própria comunidade.
Objetivos:
1. Proporcionar condições para um conhecimento mútuo
entre o Aspirante e a Comunidade.
2. Oferecer possibilidades para que o vocacionado cresça no
desenvolvimento pessoal, grupal e no discernimento de suas
motivações vocacionais, aprofundando os valores éticos e
cristãos.
2. Postulantado
Se pelo modo novo e diferente de vivermos nosso
carisma, outras pessoas se identificarem com este estilo de
vida e desejarem partilhar sua vida na comunidade , devemos
perceber se aí está o chamado de Deus e abrir espaço para o
discernimento desse chamado através de uma primeira visita
a comunidade seguida de uma vivência no recanto sede para
discernir a vocação.
Precisamos estar atentos a esta ação do Espírito
ajudando a todos os que se sentem chamados a discernir a
própria vocação e a ela corresponder segundo a vontade de
Deus. Desta forma, procuraremos acolher com alegria toda
pessoa que deseje conhecer e compartilhar nosso estilo de
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vida e missão. A todos que se interessem, devemos partilhar
os princípios de nossa vida consagrada em todas as suas
dimensões, bem como o espírito, a finalidade e o jeito de
viver em nossa Comunidade de vida.
Postulantado, portanto, é a etapa em que o candidato
solicita o ingresso na comunidade. E fazendo o caminho,
aprofundando o carisma, a pessoa alcança clareza quanto à
sua vocação. Após esse período de formação, o postulante
toma a livre decisão de consagrar-se. A consagração é a força
que vem do amor a Deus e aos irmãos.
Entre os candidatos ao postulantado temos os filhos e
filhas da comunidade e os vocacionados que nunca foram
dependentes ou não viveram em nossas casas. A etapa para
ambos, tem aspectos diferentes, embora visando o mesmo
objetivo.
• Filhos e Filhas da Comunidade Filhos do Céu - É
comum, depois de um tempo em nossa casa, que alguns
manifestem o desejo de se consagrar. Isto é um motivo de
alegria e gratidão a Deus e sinal de que nosso testemunho
está sendo visível. Neste caso, exigem-se ao menos 2 ( dois )
anos de casa e aprovação dos consagrados da comunidade
local para que o candidato seja admitido ao postulado.
• Vocacionados – Normalmente são pessoas que tomaram
conhecimento do carisma e desejam viver como vivemos.
Neste caso é preciso que tenham uma boa experiência de
participação em grupos e em trabalhos da Igreja, e que sejam
apresentados formalmente por um dos consagrados. Podem
ser admitidos como postulantes, independente do tempo de
conhecimento do carisma.
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Formação Específica
A formação específica tem a duração mínima de 2
(dois) anos, sob a responsabilidade de um formador
designado para esta função. Durante este tempo, que é igual
tanto para os filhos e filhas como para os vocacionados que
não viveram em nossas casas, o postulante passa por um
processo formativo e, aos poucos passa a assumir
responsabilidades e funções específicas, conforme
discernimento da comunidade formadora do Recanto.
Todos os vocacionados precisam passar pelas distintas
fases do processo e obedecer às normas de cada casa como se
fosse um dependente químico. É preciso fazer-se igual.
Jesus, para salvar a humanidade, se fez homem em tudo,
menos no pecado. O mesmo precisa acontecer com todos os
postulantes. Desta forma, se o postulante nunca viveu em
nossa casa deverá respeitar os seis primeiros meses sem sair
do recanto, como solidariedade efetiva e aprendizado.
Durante o tempo de formação específica alguns textos
precisam ser estudados, aprofundados, partilhados e vividos,
especialmente os seguintes documentos:
• Livro Viver Comunidade – Texto inspirador que contem
nossa Regra de Vida elaborado e escrito pelo Painho
( Afonso Silva ), nosso fundador.
• Estatuto Social - Normas da Sociedade Civil onde
conhecemos juridicamente nossos direitos, deveres, objetivos
e organização.
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• Sagrada Escritura – É necessário aprofundar cada vez
mais a mística do acolhimento, especialmente o tocante a
ação de Jesus e seu jeito de ser e amar. Para isso é
fundamental ler, estudar, rezar e aprofundar os textos da
Sagrada Escritura.
• Vida de Santos – É necessário conhecer a vida dos Santos
de Deus, que são aqueles que, alcançando uma vitória sobre
o demônio, o mundo e a carne, e praticando as virtudes em
grau heroico, alcançaram a eterna bem-aventurança. São
modelos de vida em Cristo, e pelo seu testemunho são nossos
intercessores junto a Deus.
• Catecismo da Igreja Católica – Conhecer e saber que o
catecismo é uma exposição da fé católica e da doutrina da
Igreja Católica, fiel e iluminado pela Sagrada Escritura, pela
Tradição apostólica e pelo Magistério da Igreja.
• Documentos da Igreja – Para aprender a doutrina da Igreja
com profundidade, faz-se necessário, pois, estudar seus
documentos.
OS ESTÁGIOS
Todos os postulantes, após o tempo de formação
específica, deverão fazer um estágio mínimo, previamente
determinado, em uma de nossas casas. O estágio é um tempo
privilegiado de aprofundamento prático do carisma. Neste
tempo o postulante, em conformidade com o Regimento
Interno e com a Comunidade Local, assume funções de
consagrado. É um tempo de prática. Segundo as
características de cada casa, o postulante pode assumir neste
período, e por tempo limitado, a função de substituir um (a)
consagrado (a). Cabe aos consagrados de cada casa
apresentar os estagiários e elencar diante de toda a
comunidade suas funções e o grau de participação.
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Terminado o tempo de estágio o postulante pode fazer
formalmente seu pedido de consagração. Isto não significa
que a consagração acontecerá como algo automático. Não é
porque terminou o estágio que já poderá ser consagrado. Para
a consagração é necessário ter sido aprovado pela maioria dos
consagrados que acompanharam seu processo formativo, bem
como o período em que esteve em estágio. Antes da
aprovação, cada consagrado deverá se manifestar.
A aprovação para consagração caberá ao Superior
Geral da Comunidade Filhos do Céu ( Presidente ), a partir
destas manifestações, juntamente com o parecer dos
respectivos formadores, e a Consagração se realizará na festa
máxima da comunidade ( 22 de Janeiro ) onde todos
renovarão seus votos.

4. CONSAGRAÇÂO
Para a consagração exige-se a idade mínima de dezoito
anos completos. Antes de sua admissão como
consagrado (a) na comunidade, o (a) postulante deverá fazer
um pedido, por escrito, manifestando seu desejo, sua
liberdade e o conhecimento de nossa regra de vida e de
nossos estatutos. Na mesma celebração pública da
consagração, o(a) postulante assina um documento, segundo
o Estatuto Social, assumindo a função de voluntário (a) da
Comunidade Filhos do Céu.
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RITO DE CONSAGRAÇÃO
Evangelho – HOMILIA - Após a homilia – chamada dos
postulantes
Comentarista – Queiram apresentar-se àqueles que neste dia
estarão se consagrando como Leigo Consagrado na
Comunidade Filhos do Céu.
Postulantes - AQUI ESTOU, SENHOR, PARA
RESPONDER AO TEU CHAMADO.
Sacerdote - Na presença da Comunidade Filhos do Céu e da
comunidade aqui presente, queres comprometer-se a viver
segundo o Evangelho de Jesus, dando testemunho da
espiritualidade desta entidade, e viver como Consagrado da
Comunidade Filhos do Céu em todos os ambientes e
situações de tua vida pessoal e comunitária?
Postulantes – SIM QUERO, COM A GRAÇA DE DEUS.
Comentarista – Este é o momento da consagração, por
isso convido os postulantes a que se aproximem do altar e
ajoelhados, proclamem a fórmula do compromisso:
Postulantes – Respondendo ao chamado do Senhor e
impulsionado pela graça, desejo compartilhar a
Espiritualidade e o Projeto Apostólico da Comunidade Filhos
do Céu , vivendo-os como leigo e manifestando-os em todas
as situações de minha vida, numa permanente atitude de
serviço e comunhão com nossos irmãos, especialmente os
jovens drogados, prostituídos, aidéticos, alcoólatras e
abandonados, acolhendo-os como família na Comunidade
Filhos do Céu.
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Ofereço meu coração, minhas orações e ações, em espírito de
amor e reparação ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria.
Declaro conhecer e identificar-me com o Projeto da vida e
compromissos da Comunidade Filhos do Céu.
Comprometo-me a aprofundar e testemunhar, na medida das
minhas possibilidades, o Carisma de ser família na
Comunidade.
Invoco o Espírito Santo e a Sagrada Família para que
interceda por mim a Deus Nosso Senhor, para perseverar
nestes propósitos. Amém!
ENTREGA DO CORDÃO E DA REGRA DE VIDA
Sacerdote: Recebam o Coração Vazado pela Cruz símbolo
de nossa doação plena e total. Usem-na com o compromisso
de testemunhar a Sagrada Família ( Jesus, José e Maria ) viva
diante do mundo.
O Evangelho deve ser a nossa regra suprema procure vive-lo
segundo o carisma de nossa Comunidade.
CONSAGRADOS:
Ó Senhor, firmemente decidido a doar-me mais intimamente
a ti como oferta consagrada ao teu amor, quero servir-te com
plena disponibilidade para estar mais perto de Cristo com
minha vida.
Quero viver, no meu estado de vida, os conselhos evangélicos
da pobreza, obediência e castidade, segundo a Regra de vida
da Comunidade Filhos do Céu.
Consagro-me com todo o coração a esta Família, para que
com a graça do Espírito Santo e a ajuda da Sagrada Família,
possa viver e anunciar a religião do Coração, no serviço de
Deus e dos irmãos. Amém!
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O FUNDADOR
É uma pessoa que teve a experiência forte de Deus e
que sente a inspiração de passar essa sua experiência para os
outros, comunicando-a através de sua própria vida e
partilhando-a através de seus escritos, regras e estatutos;
Conduzido pelo Espírito Santo, interpreta "a seu
modo" o texto específico da Palavra de Deus, com um ou
mais traços de Cristo, tornando-o visível na Igreja. Cada
carisma vive Cristo por inteiro, mas é também especializado
em um determinado aspecto seu.
São homens de profecia. São profetas porque
anunciam com sua vida suas inspirações, uma profecia de
Deus para a Igreja de seu tempo.
Ele recebe uma graça única do Espírito Santo.
Sua inspiração vem da sua experiência de Deus. É
algo que o "domina" e que ele é arrastado irresistivelmente.
Ele não se contém! Embora de maneira misteriosa é sua
liberdade que é tocada pela graça.
Ele recebe também a capacidade de comunicar aos
outros a sua inspiração.
Ele é portador de algo maior do que ele!
Deve pregar; por para fora o que sente para comunicar
o carisma. Deve escrever, falar, comunicar a graça a seus
filhos espirituais.
Junto ao fundador ficam aqueles que sentiram a
vibração da mesma inspiração e vão formando a comunidade.
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Além do fundador, há o cofundador. Este tem a
missão de gerar o carisma na comunidade. Ele comunga do
Fundador e transmite a graça aos irmãos. Para isso, deve estar
em profunda comunhão com o Fundador.
O carisma de fundador não se pode transmitir aos
demais; a graça de fundação, sim!
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Afonso Silva
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 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.
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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ORAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO
Jesus querido, Jesus amado,
Ofereço-te Senhor, todas as pessoas,
Meninos e meninas, pessoas adultas e idosas,
Que estão envolvidas, viciadas com álcool, fumo e drogas.
Meu Senhor e meu Deus,
Coloco agora, neste instante essas pessoas
No teu sacratíssimo coração.
Peço-te meu senhor, para tocar no coração, na alma e dar um rumo com toda a
tua graça e teu poder, transformando a vida e o interior dessas pessoas carentes
do teu amor, vazias de si mesmo para que o encardido, o mal, o demônio do
álcool, do fumo, das drogas, da prostituição e da violência, não tenham mais
poder contra teus filhos amados.
Que você Senhor, derrube, esmague, destrua e liberte
Esta chaga terrível de um jovem ou menino, adulto ou idoso, homem ou mulher
que se sente dominado, perdido, sem vontade de resistir e de viver.
Quero agora Senhor, clamar o teu coração chagado, que jorra sangue e água,
para que cure e restaure todas as áreas da vida dessas pessoas perdidas de sua
dignidade, caídas, desvalidas e cansadas de viver, destruídos e destituídos de
tudo e de toda condição física, psíquica, mental, emocional e moral.
Senhor Jesus, eu te peço, toca o coração e a alma
Das pessoas atormentadas por seus entes perdidos.
Manda Senhor teu sopro abrasador e curador,
Derrama tua bênção sobre esses filhos para que possam reagir com muita força
sabendo que podem encontrar a paz em você.
Que essas pessoas que agora livres e libertas pelo teu sangue redentor, tornem-se
construtores de paz, esperança e amor.
Que o mundo possa ser melhor com essas pessoas hoje recuperadas.
Obrigado Senhor.
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* Sagrada Congregação para os religiosos e institutos seculares,, A dimensão
contemplativa da vida religiosa, março 1980, n. 22.
* Sagrada Congregação para os religiosos e institutos seculares,Critérios pastorais
sobre a relação entre bispos e religiosos na Igreja, 14.5.1978, n. 11.
* Segundo Catecismo da Doutrina Cristã –Editora Vozes
* Uma vida para amar (Leigos Dehonianos) –Província Brasileira
* Viver Bethânia –Pe.Léo scj –Edições Loyola
* Viver com HIV – Pe. Léo scj – Editora Loyola
Meridional
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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 Cx 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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