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CONSAGRADOS DE ALIANÇA

Chamados à vida comunitária, os
consagrados da Comunidade de Aliança
encontrarão a força e a fecundidade do
Espírito para permearem e transformarem
toda sua vida familiar, profissional, social e
apostólica com o carisma da Comunidade
Filhos do Céu.
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Dedicatória
Dedico este modo de vida a cada
consagrado de aliança que deseja ser Filhos do Céu e
lutar com amor incondicional pela comunidade em
suas necessidades para que aqueles que aqui vivem
sintam em seu coração a presença de um Deus que
vive e que os ama profundamente.
Dedico a minha querida mãe e avó de
meus filhos Dona Leni, que fez de sua vida uma
labuta dedicada a oração a Jesus e a Maria, na
esperança de ver seus filhos e netos no caminho de
Deus.
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APRESENTAÇÃO

Nós da Comunidade Filhos do Céu,
formaremos aliança com pessoas solteiras ou
casadas, sacerdotes ou religiosos que desejarem
partilhar e viverem de acordo com nosso carisma e
nossa espiritualidade.
“O membro da Comunidade de Aliança
continua a exercer sua profissão na sociedade, no
entanto procura viver em espírito de unidade de
acordo com nosso carisma.
Os membros da Comunidade de aliança
embora vivam cada um em sua própria residência,
deverão se reunir periodicamente para oração e
partilha de vida, além do compromisso da oração
pessoal, da frequência aos sacramentos e
participação no Retiro Anual da Comunidade, que
acontece no dia 22 de janeiro de cada ano e
procurando viver à partilha dos bens espirituais e
materiais entre si.”
O compromisso de aliança é renovado
anualmente em nossa casa mãe na festa maior de
nossa comunidade. De acordo com nosso estatuto os
membros da comunidade de aliança tornam-se sócios
nas seguintes condições: Sócio Compromissado,
Colaborador ou Benfeitor.
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A COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
A Comunidade Filhos do Céu, é uma
Associação
Civil,
Filantrópica,
Educacional,
Assistencial de Oração e Vida Sagrada Família dos
Filhos do Céu, Fundada em 22/01/2017 pelo Painho (
Afonso Silva ). Tem sua sede na Linha Bonita Direita,
Vila São Francisco, em Diamante do Oeste, Paraná.
A Comunidade Filhos do Céu, nasceu de um
desejo que o Espírito Santo colocou no coração do
consagrado Afonso Silva, a partir de sua própria
experiência, como dependente químico em sua
juventude. Depois como professor realizou trabalhos
de prevenção com jovens em escolas, participou de
grupos de jovens, trabalhou por nove anos na pastoral
da juventude como pregador e atuou na diretoria
orientando grupos de jovens desta entidade.
Participou da Renovação Carismática Católica como
pregador e coordenador de grupo de oração.
A Comunidade está aberta a acolher
dependentes químicos ( álcool, maconha, cocaína,
crak, etc...), jovens prostituídos, marginalizados,
menores abandonados e portadores de HIV. Em cada
recanto, os responsáveis pelo acompanhamento
diário de nossos filhos são os consagrados e os
postulantes que ali residem. Além da moradia,
oferecemos gratuitamente a alimentação e os
cuidados básicos de higiene e saúde.
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Todo o atendimento na comunidade é
absolutamente gratuito e isso inclui o trabalho de
todos.
Não temos nenhum funcionário contratado.
Acolhemos aqueles que se adaptam às normas e
regras de vida da comunidade. Na medida que vai
experimentado a libertação e restauração integral (
físico, psíquico e espiritual) vamos percebendo que
nossos filhos vão se descobrindo como pessoas.
O Recanto da Comunidade Filhos do Céu,
possui um espaço suficiente para jardins, canteiros,
hortas, viveiro de frangos, 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 onde estará às
crianças, garagem e as casas dos casais
consagrados.
Com o lema:’’ Acolher em família ’’ na
Comunidade, Jesus terá sempre um lugar preparado
para acolher seu filho(a). 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
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drogas, da prostituição, da marginalização e do
abandono, acolhendo-os no coração.
Na comunidade todos são chamados de
‘’Filhos’’, e convidados a viver como família, estando
sobre a orientação e recebendo o amor e a ternura do
Painho Afonso; 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
valorização à vida.

saudável,

com

qualidade
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A Comunidade Filhos do Céu terá por finalidade:
1- 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.
2- Acolher para tratamento espiritual e social
jovens dependentes de drogas, portadores do vírus
HIV, menores abandonados e demais marginalizados.
3- 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.
4- 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.
5- Promover encontros, shows, cursos, retiros e
concentrações com o objetivo de levar mensagens de
otimismo e ajudar a promoção da vida plena.
6- Favorecer dias de retiros espirituais e
momentos de oração e reflexão para os que
desejarem.
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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.
As visitas dos membros da comunidade de
aliança se dá a qualquer momento em que se faça
necessária ou obrigatória no retiro geral da
comunidade uma vez por ano.
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HORÁRIO COMUNITÁRIO
A comunidade tem seu horário definido. Isto
resulta numa disciplina. A disciplina é um hábito
interno que facilita cada pessoa o cumprimento de
suas obrigações, é um autodomínio, é a capacidade
de utilizar a liberdade pessoal, isto é, a possibilidade
de atuar livremente superando os condicionamentos
internos e externos que se apresentam na vida
cotidiana.
Disciplina tem a mesma etimologia da palavra
"discípulo", que significa "aquele que segue". Também
é um dos nomes que se pode dar a qualquer área de
conhecimento estudada e ministrada em um ambiente
escolar ou acadêmico. Geralmente diz respeito a uma
Ciência ou Técnica, ou subderivados destas. Aqueles
que seguem uma disciplina podem assim ser
chamados de discípulos.
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COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
Segunda à sexta
06:45-Levantar
07:15-Oração manhã
08:00-Café
09:00-Trabalho (Ao toque do sino, dirigir-se ao local de trabalho)
12:00-Término do trabalho ( recolher 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
20:00-TV
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SER VOLUNTÁRIO
Voluntário é aquele que ama profundamente o
ser humano, independentemente de credo, raça ou
classe social e que, motivado pela solidariedade,
compaixão e compreensão, doa seu tempo e seu
talento, espontaneamente e sem remuneração,
visando tão somente beneficiar o próximo e a
sociedade.

O QUE É NECESSÁRIO PARA SE TORNAR UM
VOLUNTÁRIO?
Três são os pilares para se tornar um voluntário:
querer, boa vontade e amor.
O querer traduz-se em ação, é fruto da nossa
vontade; a boa vontade é o alicerce de toda
construção, é a alavanca que propulsiona os nossos
destinos; e o amor é a essência da vida.

BENFEITORES
Um dos maiores bem que a comunidade possui
são nossos benfeitores, a qual temos 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.
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“Além da visita semanal, permitida aos
domingos, alguns benfeitores, em conformidade com
o Regimento Interno de cada recanto e com
aprovação do Conselho Local, podem frequentar o
Recanto e ter acesso às dependências comunitárias,
em outros dias e horários .”

Comunidade de Vida e de Aliança

As Novas Comunidades geralmente tem em seu
quadro de membros duas realidades distintas mas
que se completam, a Comunidade de Vida e a
Comunidade de Aliança, já desde o inicio devemos
entender que a comunidade é uma só e que uma não
se faz mais importante que a outra, não se deve haver
distinção em nada entre os membros da comunidade
de vida e os membros da comunidade de aliança, não
se deve facilitar nada nem pra um nem para outro, a
formação deve ser a mesma, a entrega deve ser a
mesma, a consagração é a mesma, pois único é o
carisma e não existe duas formas diferentes de se
viver um carisma original.
Deve ser respeitado o tempo de disponibilidade
na comunidade e em sua missão de acordo com cada
pessoa e em especial com os membros da
comunidade de aliança.
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COMUNIDADE DE VIDA
Seus membros tem 100% do seu tempo
destinado a realização da missão da comunidade, são
aqueles membros que não desenvolvem nenhuma
outra atividade de trabalho fora da comunidade, são
aqueles que estão na comunidade o tempo todo, claro
tendo respeitado suas folgas e férias (conforme cada
comunidade defina), mas esses vivem o carisma,
vivendo da forma que a comunidade vive.
Os membros da comunidade de vida estão
sempre vivenciando uma vida comum e devem estar
disponíveis a qualquer momento para a realização da
missão. A grande dadiva e a grande dificuldade dessa
forma de viver a comunidade é justamente a vida
comum.
COMUNIDADE DE ALIANÇA
Deve ser entendida como a mão da comunidade
estendida a toda a sociedade, esses mantem os
vínculos e atividades de trabalhos fora da comunidade
de maneira comum a outros que não são membros da
comunidade, tendo como diferencial a forma que o
mundo deve os enxergar, pois devem ser um sinal de
contradição com a atual cultura que vivemos no meio
secular. Cada membro vai definir o tempo que possa
estar disponível para a execução da missão própria
da comunidade, cada qual vai definir o tempo que
estará no espaço e a serviço da comunidade, mas
deve se ficar claro que se defina que esse tempo seja
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10% que essa pessoa deve estar disponível 100%
desses 10%, não se pode mentir a Deus e nem
roubar de Deus.
A grande missão das pessoas da comunidade
de aliança é ser a Face do carisma no meio secular,
os demais devem perceber que essa pessoa é
diferente, mas diferente para o lado positivo claro; a
esses fica a missão de ajudar prover a comunidade
em suas necessidades, não necessariamente tirando
do próprio bolso, mas como se está diretamente
ligado no meio secular o numero de contatos e a
possibilidade de conseguir essas ajudas são maiores
do que daqueles que vivem o tempo todo na missão.
A grande dadiva dessa forma de vida é poder
viver a vida fraterna sem os riscos da vida comum e o
grande desafio é se manter na vida fraterna sem se
ver na vida comum.

JESUS INICIA A COMUNIDADE DE VIDA E A
COMUNIDADE DE ALIANÇA

Muitos acreditam que isso é algo muito novo,
mas isso não é verdade. Primeiramente devemos
entender o que é fazer parte de uma comunidade; é
viver uma mesma espiritualidade, um mesmo ideal,
uma mesma missão, um mesmo projeto de vida.
Podemos aqui citar o exemplo dos discípulos e
apóstolos de Jesus, eles formavam uma comunidade
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que na época era algo novo pois não existia cristãos,
então todos eles tinham uma mesma espiritualidade.
O CRISTIANISMO, tinham um mesmo ideal
SEGUIR A JESUS, uma mesma missão VIVENCIAR
A EXPERIENCIA DE CRISTO e o mesmo projeto de
vida VIVER COM JESUS.
Apesar de terem tudo isso em comum vemos
duas realidades diferentes que eles vivenciavam essa
forma de vida. Vamos pegar o exemplo de duas
pessoas diferentes que seguiam Jesus na mesma
intensidade mas em situações distintas.
LAZARO em Lc 10 vemos que Jesus vai a casa
de Lazaro e suas irmãs para descansar da viagem,
pois Betânia ficava próxima de Jerusalém e a palavra
nos indica que Jesus era amigo íntimo daquela
família, vemos verdadeiramente que Lazaro fazia
parte daquela comunidade de Jesus mas sem sair de
sua casa ou deixar de desempenhar suas atividades,
o que ele e suas irmãs podiam oferecer aquela
comunidade era simplesmente um lugar de descanso,
repouso e amizade e isso era infinitamente importante
para Jesus e sua comunidade, a importância e o
carinho para com aqueles irmãos era tão grande que
vemos em Jo 11, 35 que Jesus chora a morte de
Lazaro e mesmo após o reviver dos mortos não o
chama a segui-lo pelo caminho, mas o deixa na casa
com suas irmãs realizando ali a missão que ele tinha
junto da comunidade.
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A outra pessoa que vamos comparar é PEDRO,
vemos o encontro dele com Jesus em Lc 5, após o
milagre da pesca Pedro se rende aos pés de Jesus e
pede até para que Jesus se afaste dele pois ele não
era digno de estar junto daquele homem, daquela
comunidade, mas Jesus o chama para a fazer parte
da comunidade e logo em seguida no versículo 11 a
palavra nos fala que ele e os outros deixaram tudo e
foram para a comunidade viver a missão junto de
Jesus. Sabemos da importância de Pedro para Jesus
e também sabemos da importância dele para aquela
comunidade que é a IGREJA.
Podemos então colocar aqui que tanto LAZARO
como PEDRO viviam a mesma comunidade, ou seja,
o seguimento de Jesus, mas cada qual com o seu
ministério, seu serviço e sua forma de vivencia-la sem
a preocupação de uma ser mais importante que o
outra, podemos até dizer que se fosse nos dias de
hoje rotularíamos como LAZARO sendo comunidade
de Aliança e PEDRO comunidade de Vida, mas na
verdade o que ambos eram era comunidade de Cristo
somente e tudo isto. Mas o mais importante
observarmos é que a forma que eles viviam essa
comunidade não foi escolha deles mas um chamado
de Cristo, a escolha de como eles viveriam a
comunidade é Jesus quem fez para eles.
Podemos ver outro exemplo em Mt 19, um jovem
se aproxima de Jesus e claramente apresenta o
desejo de fazer parte daquela comunidade, pois
queria viver a perfeição da vontade de Deus, mas
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aparentemente o mesmo chega com uma decisão
tomada , e quando Jesus o chama a deixar tudo e
segui-Lo, ou seja o chama para a comunidade de vida
ele recusa, e o mais importante e ver que ao recusar
ele vai embora, Jesus não apresenta uma segunda
opção “comunidade de aliança” pois a comunidade é
uma só e quem define como vamos viver a
comunidade não somos nós e sim Jesus, não
devemos ter medo daquilo que Jesus nos pede pois
Ele sabe melhor do que nós o que é bom o que é
melhor para nós.

VIDA COMUM E VIDA FRATERNA NAS PRIMEIRAS
COMUNIDADES CRISTÃS

Outra forma de descrever essas comunidades é
como comunidade de vida comum e comunidade de
vida fraterna, como os próprios nomes já sugerem as
comunidades de vida comum (vida) são aqueles que
vivem em um mesmo lugar, que convivem
diariamente e estão sempre juntos no desempenho da
missão e as comunidade de vida fraterna (aliança)
trata-se daquelas pessoas que apesar de viverem
separada de sua comunidade e não conviver
diariamente tem uma ação
significativa
e
comprometida com a missão.
Podemos ver isso no livro dos Atos dos
apóstolos, após Jesus ter subido ao céus e os
apostolo terem recebido o Espirito Santo durante a
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festa de Pentecostes se deu verdadeiramente o início
das comunidades cristãs, vemos que aqueles que
receberam o Espirito Santo começam a evangelizar e
preparar mais discípulos, devido a isso começa a
grande perseguição aos cristãos e o grande nome
dessa perseguição é Saulo de Tarso (conf. At 7, 58)
ele começa a perseguir e matar os cristãos em
Jerusalém e começa a buscar em outros lugares
esses cristãos, mas em uma dessas viagens indo a
Damasco, Saulo tem um encontro com Jesus e
literalmente cai do cavalo, o que o leva a cegueira.
Ai começa todo um movimento de Deus para a
conversão deste homem e a comunidade deve se
movimentar também neste sentido mas Jesus não
indica essa missão especifica a aqueles que
poderíamos considerar os de vida comum (que eram
os apóstolos que permaneciam em Jerusalém) mas
Jesus designa a uma pessoa que poderíamos dizer
ser membro da comunidade de aliança pois vemos
em At 9, que em Damasco havia alguns discípulos
que participavam da missão daquela comunidade mas
não de uma forma cotidiana e essa pessoa que Deus
designou a missão de evangelizar a Saulo foi
Ananias, que num primeiro momento até titubeia em
aceitar a missão pois tinha medo não somente da
morte que até então Saulo carregava com ele, mas
também por não se achar capaz de assumir essa
missão.
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Mas como disse anteriormente não somos nós
quem escolhemos e sim Jesus que escolhe por nós e
mesmo sendo Ananias uma pessoa que não vivia
uma vida comum na comunidade foi e realizou a
missão dada por Deus levando Saulo para casa e
colocando-o a viver junto daquela pequena célula da
comunidade dos cristãos que havia em Damasco e o
resultado disso foi o hesito na missão fazendo com
que Saulo se torna Paulo o maior pregador com que a
Igreja já pode contar.

Lembro que Ananias somente teve sucesso na
evangelização de Paulo porque assumiu o chamado
de sua comunidade, ele não quis se afastar da missão
com a desculpa de não estar preparado, de não ter
tempo ou até mesmo por morar longe da comunidade,
mas assumiu o carisma lhe dado por Deus e levou-o a
comunidade para que toda ela pudesse desempenhar
aquela missão, mas manteve-se a dianteira como
responsável por aquela missão que Deus o havia
dado, responsável por aquele momento, responsável
daquele evento em que a comunidade dos cristãos
era chamada a realizar e esse evento era a
evangelização de um único homem. Isso também
para nos mostrar que não importa o tamanho do
evento ou da missão que temos, mas se fizermos com
fidelidade ao chamado de Deus por meio daquele
carisma dado a nós essa pequena missão frutificará
de tal forma que será impossível contar quantos e
quão saborosos são os frutos que aquela única
semente semeada naquele carisma original pode dar.
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TRAZENDO PARA AS NOSSAS COMUNIDADES
ATUAIS
Devemos entender enquanto uma comunidade a
importância existente em ambas realidades e se a
comunidade é chamada e ter ambas formas de vida
entender que uma completa a outra que cada qual
deve se colocar de maneira disponível e humilde ao
serviço de Deus, ofertando com gratidão aquilo que
Deus concede a cada um como talento.
É importante que nossas comunidades tenham
um projeto de vida, tanto missionaria como formativa
bem explicado e que um calendário comum com os
eventos e missões da comunidade seja elaborado
com bastante antecedência e com a participação de
todos para que a comunidade que possui as duas
realidades não corra o risco de ter sempre na
realização de sua missão os membros da comunidade
de vida porque a comunidade de aliança não
conseguiu se organizar para a participação, quando
fazemos tudo com antecedência e organização é mais
fácil e necessário que os membros da comunidade de
vida possam se organizar para se colocarem a
disposição dos irmãos.
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VIDA DE ORAÇÃO COMUNITARIA
Com toda a certeza a vida de oração é algo que
deve ser vivida intensamente em nossa comunidade
independente se sou membro da comunidade de vida
ou da comunidade de aliança.
Em nossa comunidade temos as nossas orações
coletivas em horários próprios e que fazemos em
comunidade, claro que quem é da comunidade de
aliança nem sempre pode estar nas casas
comunitárias para rezar juntos e mesmo nem sempre
rezar nos horários especificados para cada oração na
comunidade, devido muitas vezes por causa dos
compromissos de trabalho, mas mesmo sendo
membro da comunidade de aliança ou membro da
comunidade de vida, devo me organizar para realizar
todas as orações que minha comunidade reza ainda
que seja em minha casa e sozinho, mas não posso
me contentar em rezar apenas um terço por dia com a
desculpa do tempo, e também tenho que tomar o
cuidado de não querer fazer todas as orações
comunitárias de uma vez, cada qual tem seu
momento, seu preparo sua razão de ser.
É extremamente importante que quem é membro
da comunidade de aliança possa encontrar ao menos
um horário mensal para se rezar juntos dos irmãos na
casa comunitária.
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ORAÇÃO PESSOAL
A oração pessoal é outra coisa de extrema
importância na vida comunitária, é quando o
consagrado ou o vocacionado se retira por alguns
minutos diários para ter a sua conversa pessoal com
Deus e isso deve ocorrer todos os dias, inclusive
finais de semana e feriados, pois o Senhor virá como
um ladrão de noite (2 Pd 3,10) e não podemos
confundir essa oração pessoal com as possíveis
orações comunitárias que por ventura tenha feito
sozinho por ser membro da comunidade de aliança e
não ter tido como ir na casa comunitária ou por estar
de folga ou férias sendo membro da comunidade de
vida.
Devemos ter em mente que essa oração é meu
dialogo diário com meu Senhor, e pode ser feito e é
até indicado usar a Lectio Divina para esse momento,
lembrando que é um diálogo e não um monologo, a
conversa deve se partir de mim mas devo dar tempo e
prestar atenção naquilo que o Senhor irá falar e como
irá falar, estando atento ao sentimento que em mim
brota, aquilo soa dentro de mim, atento a palavra, as
pessoas que me rodeiam e até mesmo a natureza.
ORAÇÃO EM FAMILIA
Para aqueles que são casados e são membros
de uma comunidade deve se existir sempre a oração
em família, além das orações comunitárias, da oração
pessoal, esse momento o casal deve orar junto nem
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que seja um simples terço, mas rezar pelo seu
matrimonio, pelos seus filhos, pela sua casa e em
família rezar pela comunidade a qual Deus lhes deu.
Nós somos chamados a sermos diferentes, somos
chamados a termos uma vida em Deus e com Deus a
todo o momento, por isso somos chamados a sermos
consagrados.

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
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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 )

PROVIDÊNCIA DIVINA
Providência Divina é o meio pelo qual Deus
governa todas as coisas no universo. A doutrina da
providência divina afirma que Deus tem controle
completo de todas as coisas. Isso inclui o universo
como um todo (Salmos 103:19), o mundo físico
(Mateus 5:45), as transações das nações (Salmos
66:7), nascimento e destino humanos (Gálatas 1:15),
sucessos e fracassos humanos (Lucas 1:52), e a
proteção do seu povo (Salmos 4:8).
O propósito, ou objetivo, da providência divina é
realizar a vontade de Deus. Para garantir que seus
propósitos vão ser cumpridos, Deus governa os
negócios dos homens e trabalha através da ordem
natural das coisas.
Certamente, você já ouviu falar que Deus
sustenta e conduz toda a criação, realizando Sua
vontade por meio da Divina Providência; assim, para
viver uma vida de santidade é necessário confiar
inteiramente nela.
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Por outro lado, mesmo conduzindo tudo, Ele
jamais retira a liberdade do homem, uma vez que este
não é marionete. "Em Deus, vivemos, movemos e
existimos" (At 17,28). Ele está presente em todas as
situações, mesmo nas ocorrências dolorosas e nos
acontecimentos aparentemente sem sentido. Ele
também escreve direito pelas linhas tortas da nossa
vida; o que nos tira e o que nos dá, tudo constitui
ocasiões e sinais da Sua vontade, afirma o Youcat
(49).
O Catecismo da Igreja Católica (CIC) define a
Divina Providência como as disposições pelas quais
Deus conduz a Sua criação em ordem a essa
perfeição: "Deus guarda e governa, pela Sua
providência, tudo quanto criou, atingindo com força,
de um extremo ao outro, e dispondo tudo
suavemente" (Sb 8,1), porque "tudo está nu e patente
a seus olhos" (Hb 4,13), mesmo aquilo que "depende
da futura ação livre das criaturas" (CIC 302).
Reconhecer, confiar nesta dependência total do
Senhor é fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria
e de confiança (Sb 11,24-26). O próprio Jesus
recomendou o abandono total à providência celeste,
sendo Ele o próprio a testemunhar, com Sua vida, que
o Senhor cuida de todas as coisas: "Não vos
inquieteis, dizendo: 'Que havemos de comer?' 'Que
havemos de beber?' [...] Bem sabe o vosso Pai
celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o
Reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais vos será
dado por acréscimo" (Mt 6,31-33).
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PROVIDÊNCIA Financeira:
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 ECONOMICA FEDERAL:
Agência 2540, Conta 000118293 - Operação 013
BANCO DO BRASIL: Agência 3270-0 , Conta
Corrente 26040-1
BANCO SANTANDER: Agência. 4292 ,
60 - 090003-1

CONTA –
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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 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.

NORMAS PRÁTICAS DA COMUNIDADE


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. Para fins sociais o tratamento dura
dois anos.



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



TV somente nos horários permitidos.( após o
almoço, janta, futebol...) Procuramos assistir
programas que não afetem nossos valores.



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.
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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.



Visitas aos familiares : Após o sexto mês de
permanência na comunidade. O filho poderá visitar
sua família mediante a avaliação dos consagrados.
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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!.
4º Dezena – Motivo Maria:
Contemplamos Maria a mãe de Jesus, peçamos a
graça de viver a palavra de Deus no dia a dia,
pertencendo inteiramente ao Espirito Santo.
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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.
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Fundador da Comunidade Filhos do Céu
AFONSO SILVA ( Painho )
Nasceu em Brusque, Santa Catarina no dia 14
de Abril de 1963 num domingo de Páscoa. Afetado
por um medicamento chamado Talidomida dado pelo
médico de sua mãe durante a gravidez, nasceu com
diminuição de seus membros superiores e inferiores,
mas que não o impediu de realizar grandes coisas em
sua vida.
Afonso, é formado pela Universidade Federal
de Santa Catarina em Pedagogia, com especialização
em Orientação Educacional e
como professor,
lecionou em vários colégios e escolas do estado.
Escreve poesias desde criança. Chegou a
escrever um livro de poesias chamado: Massa Jovem.
Tem mais seis livros prontos para serem publicados.
Participou de vários concursos literários os quais
ganhou alguns prêmios e destacamos o Concurso
Literário dos 196 anos do aniversário do município de
Palhoça, onde na categoria de poesia tirou o primeiro
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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 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
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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

Consagrados de Aliança - Painho
Página 46
Email: comunidadefilhosdoceu@outlook.com
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