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Dedicatória
Dedico este trabalho a cada Amigo, 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 a minha vida nesse trabalho, que
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.
O Amigo serve para todos aqueles que sentirem
no seu coração o chamado de servir a Deus, assim contribuindo
com essa obra de Deus.
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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.
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 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. A comunidade será conhecida como Comunidade
Filhos do Céu.
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.
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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.
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.
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!
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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.
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.
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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.
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.
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).
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.

10 - O AMIGO – Manter a Comunidade
Painho - Fundador da Comunidade Filhos do Céu
comunidadefilhosdoceu@outlook.com

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.
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.
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,
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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.”

12 - O AMIGO – Manter a Comunidade
Painho - Fundador da Comunidade Filhos do Céu
comunidadefilhosdoceu@outlook.com

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

SER AMIGO DA COMUNIDADE
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.
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O QUE É NECESSÁRIO PARA SE TORNAR UM AMIGO?
Três são os pilares para se tornar um amigo da
comunidade: 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 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, podem frequentar o
Recanto e ter acesso às dependências comunitárias, em outros
dias e horários .”
PROVIDÊNCIA DIVINA:
OFERTAS E DOAÇÕES

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 , CONTA – 60 - 090003-1
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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.
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
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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.
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
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:
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“ 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.
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.
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Oração do Consagrado
Deus Pai todo-poderoso, em nome de teu amado Filho
Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, eu vos peço: Aumentai em
meu coração a chama do vosso amor para que possa te servir
com renovado ardor missionário e pelo poder do Espírito Santo,
conforme a vontade celeste, tenha a força, as graças espirituais e
luz da sabedoria divina para guiar-me e guiar aqueles as quais me
envias.
Dai-me Coragem, aumentai a minha Fé, a Esperança e a
Caridade em meu coração.
Por interseção da Virgem Maria, ajudai-me para que eu
saiba fazer somente o que te agrada, realizando a tua vontade em
minha vida.
Pai Santo, que eu saiba realizar com
responsabilidade e sabedoria minhas obrigações de Consagrado
da Comunidade Filhos do Céu, amando e conduzindo para o
Sacratíssimo Coração de Jesus, aqueles as quais me confias e
assim trabalhar assiduamente para a expansão do vosso reino de
Paz, de Amor e de Justiça a fim de tornar este mundo melhor,
mais humano e mais feliz.
Que assim seja hoje e sempre. Amém!
( Rezar um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai )
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.
1)POBREZA
“Todas as coisas criadas são para o homem (Gn1,28-30;
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 servindose 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.
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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.
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
castidade plena na vida comunitária.
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religiosos

vivem

a

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.
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.
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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,
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.



Visitas aos familiares : Após o sexto mês de permanência na
comunidade. O filho poderá visitar sua família mediante a
avaliação dos consagrados.
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.
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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!.
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.
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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
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!.
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.

24 - O AMIGO – Manter a Comunidade
Painho - Fundador da Comunidade Filhos do Céu
comunidadefilhosdoceu@outlook.com

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 )
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 converteinos!
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 )
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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 )
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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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
20:00- TV
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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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Gostaria de agradecer a Deus por todos os momentos
maravilhosos que tenho tido em minha vida. Por todos os
momentos felizes e tudo o que tenho vivido na Comunidade Filhos
do Céu.
Agradeço a Deus por cada inspiração e por cada conversa
com meus filhos da comunidade. Agradeço pelo chamado de cada
um, por sua vida, seu empenho e pelo carinho e amor que eles
nutrem por mim. Obrigado filhos amados.
Agradeço a essas três pessoas que vieram rezando ao
longo do tempo e apaixonaram pelo ministério de servir a Deus na
Comunidade Filhos do Céu e são co-fundadores dessa obra:
minha esposa Cris, meus irmãos Carvalho e Liliane. Que Deus
abençoe vocês.

COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
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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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.
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 é pregador pela Renovação Carismática Católica,
foi coordenador diocesano da formação na diocese de Foz do
Iguaçu;
Painho é o fundador da Comunidade Filhos do Céu, e tem
ao seu lado os cofundadores, sua esposa Cris e seus irmãos
Carvalho e Liliane.
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