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O motivo Sagrada Família,
o motivo Jesus,
o motivo José,
o motivo Maria
e o motivo somos Filhos do céu.

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.
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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 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.

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.
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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.’’
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MOTIVO JOSÉ
Tudo o que sabemos sobre o marido de Maria e pai adotivo
de Jesus vêm das Escrituras e isso tem parecido muito pouco para
aqueles que criaram lendas sobre ele.
“Diz-se que se casou com Maria aos 30 anos de idade e, por
seu caráter, foi escolhido a dedo por Deus para guardar a virgindade
de nossa mãezinha Maria. Diz-se também que morreu aos 60 anos de
idade, antes do início da vida pública de seu Filho Jesus Cristo.
Sabemos que ele era um carpinteiro, um trabalhador, tanto que, em
Nazaré, perguntaram em relação a Jesus, "Não é este o filho do carpinteiro?"
(Mateus 13,55).
Ele não era rico, tanto que, quando ele levou Jesus ao Templo para ser
circuncidado, e Maria para ser purificada, ele ofereceu o sacrifício de um par de rolas
ou dois pombinhos, permitido apenas àqueles que não tinham condições de comprar
um cordeiro
(Lucas 2,24).

Apesar de seu humilde trabalho e suas condições,
José veio de uma linhagem real. Lucas e Mateus
marcam sua descendência a partir de Davi, o
maior rei de Israel
(Mateus 1,1-16 e Lucas
3,23-38).

Realmente o anjo que primeiro conta a José sobre Jesus
o saúda como "filho de Davi," um título real usado também para Jesus.
Sabemos que José foi um homem compassivo, carinhoso.
Quando ele soube que Maria estava grávida após
estarem para se casar, ele soube que a criança não era dele mas,
desconhecia, até então, que ela estava carregando o Filho de Deus. Ele
planejou separar-se de Maria de acordo com a lei, mas temeu pela
segurança e o sofrimento dela e do bebê. 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).
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Sabemos que José foi um homem de fé, obediente a
tudo o que Deus pedisse a ele sem preocupar-se com
os resultados. Quando o anjo apareceu a José em um
sonho e contou-lhe a verdade sobre a criança que
Maria estava carregando, José imediatamente e sem
questionar preocupar-se com fofocas, tomou-a como
esposa.

Quando o anjo reapareceu para dizer-lhe que sua família
estava em perigo, ele imediatamente deixou tudo o que possuía, todos os
seus parentes e amigos, e escapou para um país estranho, desconhecido,
com sua jovem esposa e o bebê. 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.
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Quando Jesus ficou no Templo, José (junto com Maria) procurou
por ele com grande ansiedade por três dias (Lucas 2,48).
Sabemos também que José tratava a Jesus como seu próprio
filho tanto que as pessoas de Nazaré constantemente repetiam com
relação a Jesus, "Não é este o filho de José?" (Lucas 4,22).
Nós sabemos que José respeitava e temia a Deus. Ele seguiu as
Suas ordens ao lidar com a situação de Maria (mãe solteira em tese) e ao
ir a Jerusalém para Jesus ser circuncidado e Maria purificada após o
nascimento de Jesus.
Ele levava sua família há Jerusalém todo ano para a Páscoa, algo
que não poderia ter sido fácil para um trabalhador.
Já que José não aparece na vida pública de Jesus, em sua morte,
ou ressurreição, muitos historiadores acreditam que José provavelmente
havia morrido antes que Jesus iniciasse seu sacerdócio.

José é o patrono dos condenados à morte, porque se presumindo
que ele morreu antes da vida pública de Jesus, ele morreu com Jesus e
Maria perto dele, da maneira como todos nós gostaríamos de partir desta
terra.

José é também o patrono universal da Igreja, dos pais, dos
carpinteiros, e da justiça social.
Celebramos dois dias festivos para São José: 19 de março
para José o Marido de Maria e 1° de maio para José o Trabalhador.
Há muito que gostaríamos de saber sobre José, onde e quando
nasceu, como passou sua vida, como e quando ele morreu. Mas a Escritura
nos deixou com o mais importante conhecimento: quem ele foi -- "um homem
honrado" (Mateus 1,18).
Em Seus passos:
José foi pai adotivo de Jesus. Há muitas crianças separadas
de suas famílias e pais que necessitam de pais adotivos nos
dias de hoje.
O verdadeiro pai é o que cria. Seguramente, em meio às tentações
sofridas por Jesus, os ensinamentos de seu pai deram-lhe valores morais e
espirituais para seguir as ordens de Deus Pai e recusar a todas essas
tentações.”
“São José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus e
esposo casto de Maria. Foi aquele que deu uma família ao Rei dos reis, para
protegê-lo, educá-lo, amá-lo, dar-Lhe um nome. José recebeu uma grande
missão!
Com o vínculo do matrimônio, não em seu sentido pleno, mas para
realizar a ordem de Deus, José se liga a Maria para dar continuidade ao
plano da Redenção.

Na constituição desta nova família
que teve origem no chamado de
Deus, a resposta foi de obediência e
de fé á vontade divina. José tinha
por ofício a carpintaria, como tal
sugere-se que ele cuidava da
confecção e manutenção dos
móveis e na sua pobreza e
humildade sustentava sua família
com seu serviço.
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.”

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 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.

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.
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SOMOS 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.
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SOMOS FILHOS DE DEUS

O próprio Espírito testifica com o nosso
espírito que somos filhos de Deus. Ora, se
somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo;
se com ele sofremos, também com ele
seremos glorificados.”
Aqueles que são salvos são “filhos de
Deus mediante a fé em Cristo Jesus”
(Gálatas 3:26) porque Deus “nos
predestinou para ele, para a adoção de
filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o
beneplácito de sua vontade” (Efésios 1:5).
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