O CHAMADO

SERVIR NA COMUNIDADE

Associação Civil, Filantrópica, Educacional e Assistencial de Oração e Vida Sagrada Família dos Filhos do Céu
comunidadefilhosdoceu@hotmail.com

A COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
A Comunidade é a inter-relação de pessoas que tem sua razão de
ser na procura do bem comum, entendido como conjunto de condições da
vida que permitem a cada membro perseguir o próprio aperfeiçoamento de
modo mais pleno.
Na Comunidade Filhos do Céu, queremos ser testemunhas do amor
de Deus e transmiti-lo ao mundo através de uma vivência familiar a
exemplo da Sagrada Família, acolhendo como filho todos aqueles que
desejarem experimentar uma vida nova.

Numa vivência cristã, espelhando-se na família de Jesus,
queremos vivenciar a plenitude do amor de Deus na partilha e doação
integral do ser humano numa pertença de irmãos que buscam forças na
unidade e no bem comum gerando o crescimento e desenvolvimento
integral da comunidade.

Afonso Silva
Fundador da Comunidade Filhos do Céu

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.

VALORES:
Um mundo saudável, com qualidade e valorização à vida.
.

COMUNIDADE FILHOS DO CÉU:
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.

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.

NOSSA ESPIRITUALIDADE BÍBLICA
Nossa espiritualidade bíblica e teológica surge
a partir de uma reflexão acerca da Sagrada Família, a
família de Jesus, encontradas nos texto bíblicos:

- Lucas 1, 26 - 35 “Anunciação do Nascimento de Jesus”
- Mateus 1,18 - 25 “Nascimento de Jesus.”
.

A partir de minhas reflexões encontrei as razões
que me motivaram a uma realização concreta em
nossa vida consagrada: ( 5 motivos )
O motivo Sagrada Família, o motivo Jesus, o
motivo José, o motivo Maria e o motivo
somos Filhos do céu.
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.
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.

Olhando para São José, percebemos a beleza de nossa
vocação na Comunidade, onde fomos escolhidos para
arrastar pessoas ao coração libertador de Jesus.”
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.
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 CONSAGRADO VOLUNTÁRIO

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.
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.

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.
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.

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.

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

MARIA = VIDA DE ORAÇÃO
JOSÉ = VIDA DE TRABALHO, DOAÇÃO
JESUS = VIDA NOVA (SALVAÇÃO )

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:
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:
de rendimentos ou rendas de seus bens ou serviços;
de receitas decorrentes de Contratos e Convênios de Prestação de Serviços;
de Convênios Filantrópicos;
de auxílios e subvenções dos Poderes Públicos;
de donativos de pessoas Físicas e Jurídicas; de eventuais receitas, rendas ou
rendimentos.

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:
Banco Caixa Econômica Federal - Agencia 2540, Conta Poupança
000118293 Operação 013.
Banco do Brasil – Ag 3270-0 Conta C. 26040-1

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.
Seja um consagrado na Comunidade Filhos do Céu.

“QUERO CONSAGRADOS!”
“Eis o que diz o Senhor Deus:
Com a mão vou fazer sinal às nações, e levantar meu estandarte para
alertar os povos.
Trarão teus filhos na dobra de seu manto, e em seus ombros
carregarão tuas filhas.

Reis serão teus aios: prostrados diante de ti, a face contra a terra, Lamberão a poeira
de teus pés. Saberás então Eu sou o Senhor, e que não serão confundidos os que contam
comigo”. ( Is 49,22-23 )
E, assim, diante das promessas do Senhor, queremos levar a você a
oportunidade de pensar um pouco sobre sua vocação. Seria você alguém que
escutou… ouviu…. entendeu este clamor do Senhor para o seu povo:
“Quero Consagrados”? E, ainda : “Eu vou fazer sinal às nações e levantar
Meu estandarte. Saberão que Eu sou o Senhor e não serão confundidos”.

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. E partilha de vida a cada mês com o superior da
comunidade.
A terapia ocupacional na Comunidade Filhos do Céu se resume na ocupação
humana em todos os estágios da vida.
Na Comunidade Filhos do Céu, a vida de oração é marcada por:
a) Leitura Bíblica Diária
b) Tempo de Oração Pessoal
c) Frequência a Eucaristia
d) Adoração ao Santíssimo Sacramento
e) Confissão Mensal
f) Oração Comunitária
g) Oração do Terço
h) Santa Missa Diária ( Celebração da Palavra )
i) O Jejum

Viver os ministérios dentro da comunidade:
Pregação, Formação, Criança, Música, Cura e Libertação, Intercessão...

A Comunidade é formada por:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Consagrados,
Postulantes,
Aspirantes,
Filhos da Comunidade,
Benfeitores,
Amigos da Comunidade,
Comunidade de Aliança,
Celibatários,
Padres,
Freiras.

Ser consagrado é ser pertença inteira de
Deus no meio do mundo; ser canal e porta de salvação para os
que não têm esse chamado, mas, também são chamados ao
Reino de Deus, ou seja, todos.
O consagrado, enquanto pessoa vocacionada, que se
sente tocada para essa missão e passa pelo caminho de uma
descoberta, tem como responsabilidade gravada em seu íntimo
essa convocação de Deus e por isso, a inquietude a desperta.
Não tenha medo! Deus convida você, porque confia que
você é capaz. Ele sabe muito além de você mesmo, do que és
capaz e pode fazer pelo reino d’Ele.
comunidadefilhosdoceu@hotmail.com

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 Filhos do Céu 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 ...
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.
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...
- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
– Para sempre seja louvado.

