Terço da Comunidade Filhos do Céu

O TERÇO
O terço foi criado pelo fundador da comunidade Afonso Silva
( Painho ) para ser utilizado pelos consagrados e filhos na própria
Comunidade Filhos do Céu que ao rezá-lo, seguindo os mistérios,
vão revendo a vida e sua missão dentro da história da salvação e, ao
mesmo tempo, vão desenvolvendo a devoção a Maria e a Jesus,
pedindo sua intercessão para se libertarem das dificuldades e
obterem proteção contra o mal e vitória em seus propósitos de
restauração dos vícios e mudança de vida.
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Nos dias agitados de hoje, neste mundo em
que os ensinamentos da verdade em Deus são
distorcidos e o amor, a fraternidade, a tolerância
cada vez mais são deixados de lado, o terço é uma
fonte de paz e uma imensa força na cura interior.
Rezar o terço é encontrar-se com Maria, para que ela
nos leve a fazer um encontro pessoal com Jesus, na
certeza da sua intercessão e proteção. Sua presença
maternal fará com que os muros que se levantam nas
nossas vidas caiam por terra.
Fé significa acreditar, ter confiança que algo se realizará, ter
confiança no que estamos fazendo. “Sem a oração incessante nós não
poderemos experimentar a beleza e a grandeza da graça que Deus está nos
oferecendo”.
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Nenhum cristão precisa temer o futuro, a menos que ele não
reze. Se não rezamos nós ficamos cegos para muitas coisas e não
conseguimos distinguir o certo do errado.
Nós perdemos o equilíbrio e deixamos de agir com sabedoria.
Rezar com o coração significa colocar a nossa vida inteira
naquilo que estamos realizando.
Nossos sentimentos, preocupações, sonhos, esperanças,
alegrias e dores, sucessos e decepções.
Assim para se rezar o terço precisa-se amar a Deus.
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Quando temos amor a Deus e quando compreendemos a riqueza
espiritual do Terço ou do Rosário percebemos que a recitação do Pai-nosso e
da Ave Maria em meio a meditação dos Mistérios de nossa Salvação trata-se
de uma profunda manifestação de amor e gratidão a Deus por tão grandes
graças que Ele nos concedeu e concede. Trata-se de uma manifestação de
confiança inabalável em Sua Providência e cuidado de nós. Deste modo a
oração do Terço e do Rosário é uma declaração de amor que fazemos a Deus.
O sabor da oração não pode ser transmitido para outro assim como
não conseguimos transmitir o sabor de um alimento para alguém que nunca o
experimentou. Só podemos testemunhar de que é muito bom rezá-lo e que se
alguém quiser experimentar a mesma alegria e receber as mesmas bênçãos só
conseguirá através de um único meio: rezando.

A oração tudo pode, quem reza alcança a Deus o que quer. "Bendito
seja Deus que não rejeitou minha oração, nem retirou de mim a sua
misericórdia”. Diz Santo Agostinho: “Quando percebes que não te falta a
oração, fica sossegado, pois a misericórdia de Deus não te faltará”. E São
João Crisóstomo disse: “Sempre se alcança, até mesmo enquanto estamos
rezando”. Quando pedimos ao Senhor, já antes de terminados de pedir, ele nos
dá a graça que suplicamos.
A prece humilde do Terço consegue tudo de Deus. Saibamos também
que ela nos é útil e mesmo necessária para nossa salvação. Para vencermos
as tentações temos necessidade absoluta da ajuda de Deus. Algumas vezes,
em tentações mais fortes, a graça suficiente que Deus não nega a ninguém,
poderia bastar para resistirmos ao pecado. Mas, devido às nossas más
tendências, ela não nos bastará; necessitamos então de uma graça especial.
Quem reza, alcança esta graça; quem não reza, não a consegue e se
perde.

Tratando-se particularmente da graça da perseverança final, isto
é, de morrer na amizade de Deus, o que é absolutamente necessário para
a nossa salvação, do contrário estaremos para sempre perdidos, esta
graça Deus não a dá senão a quem pede.
Este é um dos motivos porque muitos não se salvam, pois são
poucos os que cuidam de pedir a Deus a graça da perseverança
final.(Santo Afonso Maria de Ligório - A Prática do Amor a Jesus Cristo).
O Consagrado da Comunidade Filhos do Céu, deve rezar o terço
da Comunidade todos os dias e acostumar-se a ele, para buscar no amor
de Maria o consolo para as vicissitudes do dia a dia.

Encontre sua força na oração e mantenha-se firme na fé,
transformando sua vida na vida feliz e dedicada ao amor pelo próximo,
levando a paz onde você estiver!
Desejo que sua vida seja a vida de um verdadeiro consagrado,
seguidor de Cristo e um evangelizador, não só por palavras, mas
principalmente por exemplo de vida!
Conte esta novidade para todos os seus amigos e amigas! Vamos
propagar e divulgar este ato de fé.
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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...

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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NOSSA 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.

Oração do Consagrado
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Deus Pai todo-poderoso, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, nosso
Deus e Salvador, eu vos peço: Aumentai em meu coração a chama do vosso amor
para que possa te servir com renovado ardor missionário e pelo poder do Espírito
Santo, conforme a vontade celeste, tenha a força, as graças espirituais e luz da
sabedoria divina para guiar-me e guiar aqueles as quais me envias.
Dai-me Coragem, aumentai a minha Fé, a Esperança e a Caridade em meu
coração.
Por interseção da Virgem Maria, ajudai-me para que eu saiba fazer somente o
que te agrada, realizando a tua vontade em minha vida. Pai Santo, que eu saiba
realizar com responsabilidade e sabedoria minhas obrigações de Consagrado da
Comunidade Filhos do Céu, amando e conduzindo para o Sacratíssimo Coração de
Jesus, aqueles as quais me confias e assim trabalhar assiduamente para a
expansão do vosso reino de Paz, de Amor e de Justiça a fim de tornar este mundo
melhor, mais humano e mais feliz.
Que assim seja hoje e sempre. Amém!
( Rezar um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai )
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“Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que
me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, daime tudo o que me aproxima de vós. Meu
Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim
mesmo para doar-me por inteiro a vós” (São
Nicolau de Flue, in Catecismo da Igreja
Católica, 226).
“Servi o Senhor com alegria” (Sl 99,2).
comunidadefilhosdoceu@hotmail.com

