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"Buscar as coisas do Alto. Não podemos ter medo de
sonhar com grandes ideais. Triste de quem se acomoda
e se apequena com reduzidos propósitos. A vida é feita
de grandes projetos. O ser humano é chamado para
grandes ideais. Os grandes sonhos nos dão força para
superarmos os pequenos e grandes obstáculos."
Pe. Léo
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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
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VOCAÇÃO DO AMOR

Deus tem um recado, um convite!
A todos os seus filhos amados,
Basta fazer silêncio interior
E escutar o Senhor falar...
Deus tem uma verdade a dizer
Convite de amor e ternura,
Basta largar tudo e seguir
Na direção dos seus braços...
Recado como um chamado,
Do serviço na entrega
De doação à vocação a Deus
Buscando o sentido para sua vida...
Deixe tudo pra seguir
Para servir o criador,
Como resposta da sua vida
Ao chamado que Deus te faz...

( Painho )

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 7

CAPITULO I
APRESENTAÇÃO
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A COMUNIDADE FILHOS DO CÉU

A Comunidade Filhos do Céu, pertence à
Associação Civil, Filantrópica, Educacional e
Assistencial de Oração e Vida Sagrada Família dos
Filhos do Céu.
É uma associação civil de caráter beneficente sem
fins lucrativos, fundada em 22/01/2017 ( vinte e dois de
janeiro de dois mil e dezessete ) com sua sede
localizada na Linha Bonita Direta, Vila São Francisco,
na Cidade de Diamante do Oeste, no Estado do
Paraná, inscrita no CGC do Ministério da Fazenda sob
o número -------------------, devidamente registrada no
Ofício do Registro civil das Pessoas Jurídicas sob o
número ----, livro -------, Folhas ---- a -----, com visto
número ----------- da OAB ( Ordem dos Advogados do
Brasil), ficando no quadrante , Lote n@. , situado no
Imóvel ---------, Parte , no quadro urbano desta cidade,
Município e Comarca, com superfície de ---------- m2,
com as divisas e confrontações seguintes: ao Norte, na
distância de -------------------------confronta com o lote n. ------ao Sul, na distância de---------, no ------- confronta-----------------------; a Leste, na distância de----------------------- “, confronta com lotes--------------; e a Oeste, na
distância-------------, confronta com a------------. Havido
pela matrícula n._____, livro _______.
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Ser Comunidade
A Comunidade Filhos do Céu, é um dom e graça
do Espírito. Sabemos que Deus é amor e é Trindade,
um só Deus, uma só natureza divina em três pessoas,
uma comunhão de amor. Deus não pensou no homem
como um ser solitário. O homem foi criado para uma
comunhão de amor, para viver em comunidade.
A história do povo de Deus chamou homens para
viverem em comunidade. Nosso mundo atual não nos
estimula para viver em comunidade: individualismo,
egoísmo, fechamento e muitas vezes falta de amor e
caridade.. A individualidade deformada e absolutizada
torna o homem egoísta. Temos medo de comunhão
porque temos medo de nos perder. No fundo, não nos
temos. Queremos saber do outro quando o outro ou
algo nos interessa.
A obra de salvação chega à sua plenitude na
comunhão cristã, crescendo em unidade com Deus,
consigo próprio e com os irmãos. Ser comunidade é a
forma de ser cristão. O cristianismo é essencialmente
comunitário. Na comunidade somos chamados a viver
em união, como família, de maneira radical.
Ser comunidade é um chamado para todo cristão.
É Deus quem nos sustenta. É preciso ter maturidade
humana e espiritual para receber o dom da vivência
comunitária. Deus gera inquietação interior, que muitas
vezes é um apelo divino, no coração do fundador ou
dos fundadores.
É preciso deixar que o chamado amadureça, para
que venha desabrochar no tempo certo. Não colher
verde, nem deixar que o fruto caia de maduro, mas
perceber o tempo certo. O tempo de Deus. Observar,
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Os sinais. Escutar Deus pela oração, “ruminar” os
sinais, as inspirações, etc..
No percurso de toda a história, o Espírito Santo
tem suscitado no interior da Igreja, da qual é a alma,
uma infinidade de carismas, em resposta às urgências,
necessidades e desafios da humanidade e as suas
próprias, mantendo-a sempre jovem e atuante.
Reconhecemos um carisma quando há um conteúdo
experimentado e confirmado por frutos vivenciais
concretos. Sua finalidade não é a comunidade em si
mesma, mas a Igreja, por isso, a delineação do
carisma, contorno e matizes, de sua missão na Igreja, é
resultado da escuta de Deus pela oração, estudo,
experiências vividas e compartilhadas com a
comunidade. A delineação é obra do Espírito, e é
confirmada, com o tempo, pela Igreja.
Queremos assim como o Papa João Paulo II, em
sua Exortação Apostólica Pós-sinodal sobre a Vida
Consagrada e a sua Missão na Igreja e no Mundo, nº
62, viver a originalidade das novas comunidades que
consiste frequentemente no fato de se tratar de grupos
compostos de homens e mulheres, de clérigos e leigos,
de casados e solteiros, que seguem um estilo particular
de vida, inspirado às vezes numa ou noutra forma
tradicional ou adaptado às exigências da sociedade
atual.
A Comunidade Filhos do Céu também acolhe em
seu seio familiar, drogados, alcóolatras, menores
abandonados, meninos de rua, prostituídos e excluídos
da sociedade. Também o seu compromisso de vida
evangélica se exprime de formas diversas,
manifestando-se, como tendência geral, uma intensa
aspiração à vida comunitária, à pobreza e à oração.
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Os membros da Comunidade Filhos do Céu se
sentem chamados a viver de uma maneira diferente o
Batismo, respondendo ao apelo oportuno de vida, amor
e perdão em comunidade, com o dom e a graça do
Espírito Santo.
Deus nos chama e separa para dedicá-los a Si
mesmo de modo particular para que vivam a entrega de
si de modo profundo e livre vivendo como família de
Deus e acolhendo os filhos que o próprio Pai nos
presenteia a cada dia.
No início de uma comunidade não existe nada
definido. Com o tempo e a resposta do fundador e de
sua comunidade se vai descobrindo e conhecendo mais
sobre o carisma e a estrutura que lhe deve dar suporte.

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 13

CAPITULO II
INTRODUÇÃO
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O Recanto
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 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 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.
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.
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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.
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.
JUSTIFICATIVA
Pela tradição no atendimento, carência de
instituições do gênero em nossa região, crescente
aumento do número de pessoas que apresentam o
problema, dificuldades de adesão ao tratamento,
dificuldades de obter o apoio familiar, dificuldades
financeiras, necessidade de elaboração de um novo
projeto de vida, assistência qualificada e auxílio
espiritual concluímos que haveria necessidade da
formalização desta comunidade.

OBJETIVOS DA COMUNIDADE FILHOS DO CÉU
A Comunidade Filhos do Céu terá como finalidade:
a) Oferecer educação, dedicar-se à promoção humana
e assistencial social, beneficente e filantrópica, sem
discriminação de sexo, raça, idade, origem, religião e
quaisquer outras formas de discriminação.
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b) Acolher para tratamento espiritual e social, jovens
dependentes de drogas, portadores do vírus HIV,
menores abandonados, e demais marginalizados.
c) 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.
d) 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.
e) Promover encontros, shows, cursos, retiros e
concentrações com o objetivo de levar mensagens de
otimismo e ajudar a promoção da vida plena.

REGIMENTO INTERNO
CONSELHO LOCAL
O Recanto é administrado por um Conselho Local
aprovado e nomeado pela Assembleia Geral.
Cada Recanto da Comunidade Filhos do Céu terá
o seu Regimento Interno. Para o bom desempenho e
andamentos das atividades no recanto, dois
consagrados receberão funções na comunidade.
A função de Coordenador e de administrador.
Ambos trabalharão juntos e conduzirão todos os
trabalhos com funções e atribuições diferentes.
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COORDENADOR – Funções e atribuições
O Coordenador ou Superior do Recanto será
responsável pela parte humana ( consagrados e filho )
e espiritual da comunidade.
O coordenador deverá prestar contas do programa
de atividades executadas no recanto nas reuniões
convocadas pela diretoria e antecipadamente para o
Presidente da Comunidade.
ADMINISTRADOR – Funções e atribuições
O Administrador ou Tesoureiro do Recanto será
responsável pela parte material ( patrimônio e finanças )
e benfeitorias na comunidade. Todo o trabalho
realizado, bem como as atividades desenvolvidas na
manutenção do Recanto.
O
administrador
deverá
prestar
contas
relacionadas com as finanças do recanto nas
assembleias e encontros da Comunidade e
antecipadamente para o Presidente da Comunidade.
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CAPITULO III
NOSSA HISTÓRIA
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Tudo em Oração
A Comunidade Filhos do Céu, nasceu de um
desejo que o Espírito Santo colocou no coração do
Professor 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. Em 15 de julho de 1984 entrou na pastoral
da Juventude em Palhoça, Santa Catarina onde
trabalhou por nove anos participando da diretoria e
como pregador. Em 10 de Abril de 1991 conheceu o
frater ( seminarista ) Léo em um retiro. Conheceu a
Renovação Carismática Católica, através do batismo no
Espírito ( efusão ). A partir daí tornou-se pregador,
assumiu a coordenação do grupo de oração Nossa
Senhora dos Navegantes por quatro anos e depois foi
coordenador do projeto Marcos em Florianópolis.
Afonso, morou e foi consagrado da Comunidade
Bethânia do Padre Léo por nove anos convivendo e
acolhendo jovens drogados. Antes de deixar a
Comunidade Bethânia, padre Léo, lhe profetizou que
Deus lhe daria uma grande missão para sua vida.
Em oração percebeu que deveria dar continuidade
ao chamado que Deus fazia e elaborou um projeto de
vida comunitária que atenderia os jovens num ambiente
familiar e comunitário, pois tinha toda uma bagagem e
experiência de vida por traz disso.
No grupo de Oração Profetas da Alegria em que
fazia parte, Afonso teve uma visão com Jesus, lhe
entregando uma enxada e pedindo para preparar o
terreno para uma construção. Enquanto capinava
surgiram varias pessoas por todos os lados trabalhando
ao seu lado. Ao término Jesus entrega uma chave e
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pede para acolher seus filhos pequeninos e preciosos
naquele lugar.
Na certeza de que Deus escolhe pessoas para a
messe, Afonso pediu a Deus que confirmasse tudo
através de acontecimentos. Na semana seguinte, no
período da tarde , Afonso levava seu filho para a
escola, quando ao parar o carro no portão do colégio
apareceu um filho de Bethânia chorando e pedindo:
“ - Painho me ajuda, caí de novo”. Após alguns
conselhos e oração, o menino seguiu seu caminho e
Afonso constatou o que Deus quer para sua vida, que é
ser Pai de uma grande família. A noite sonhou com Pe.
Léo lhe mostrando um Recanto.
Afonso pediu a suas intercessoras que orassem, e
em oração foi lhes dado a palavra de Ezequiel 17:2224
Assim diz o Senhor Deus: Também eu tomarei um
broto do topo do cedro, e o plantarei; do principal dos
seus renovos cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre
um monte alto e sublime.
No monte alto de Israel o plantarei ; e produzirá
ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente.
Habitarão debaixo dele aves de toda a sorte; a sombra
dos seus ramos habitarão.
Assim saberão todas as árvores do campo que eu,
o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa,
sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca;
eu, o Senhor, o disse, e o farei.
O tempo foi passando, dúvidas vinham surgindo.
Painho, rezava no Santíssimo pela comunidade, mas foi
diante do ícone de Nossa Senhora de Guadalupi que
pediu a ela que desse uma prova real da vontade de
Deus em abrir essa comunidade.
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Painho foi pregar um Kairós em Palotina no
Paraná. No final do evento um casal lhe procurou e lhe
entregou uma pedra que veio de Mediugorie, local onde
Nossa Senhora Rainha da Paz tem aparecido a tantos
anos e trazendo ao mundo sua mensagem de Paz e de
conversão. O casal tinha um saquinho com pedras
trazidas de lá, que foi dada pelo padre que guarda os
pergaminhos que contém os segredos da mãe de Deus
para o mundo. As pedras são entregues por ele a
pedido de Nossa Senhora, para que fosse entregue aos
seus filhos no mundo inteiro. O filho escolhido pela
Rainha da Paz que receberia a pedra, iria com a ajuda
de Deus construir um santuário, um local de
acolhimento e de oração para ali louvar a Deus e seu
filho Jesus.
O casal falou que estavam no computador e viram
o convite para o kairós e que foi Nossa Senhora que os
mandou ali para entregar a pedra que seria a pedra
fundamental do santuário dela e que o filhos escolhido
estaria lá e que quando chegassem no evento eles
iriam saber quem era. Quando recebi a pedra tive
certeza que era a resposta que havia pedido a
mãezinha do céu a respeito da comunidade que deveria
fundar.
Num encontro da RCC, partilhava com meu irmão
e amigo, Carvalho e lhe falava da urgência que Deus
tinha na comunidade e que em breve o Senhor me
daria as terras para iniciar a obra. Um mês depois,
Carvalho que estava pregando em Diamante do Oeste,
me telefona falando que o Vilmar, proprietário de
algumas terras queria doar uma parte delas para fazer
uma obra para Deus. Nem dormi naquela noite. Depois
peguei meu carro e fui conhecer o local. Em 11 de
janeiro de 2017 foi fundada a Comunidade Filhos do
Céu.
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Eu, Afonso sou o fundador da Comunidade Filhos
do Céu, e tenho ao meu lado os co fundadores, a minha
esposa Cris, meu irmão e amigo Carvalho com sua
esposa Lili e estamos a serviço do Senhor Jesus, e
obedientes á Virgem Maria nesta obra de Deus.
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CAPITULO IV
FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA
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FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA
Todas as atividades realizada na Comunidade
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
textos bíblicos de
Lucas 1,26-35 anunciação do
nascimento de Jesus e Mateus 1,18-25 nascimento de
Jesus.
a) Anunciação do Nascimento de Jesus ( Lc 1,26-35 )
Olhamos para a figura de Maria, que é
plenamente a Virgem do Advento. Ela é a nova mulher,
a serva do Senhor, a Cheia de graça, a filha de Sião
que representa o novo e antigo Israel. O seu sim se
transforma em sim da nova aliança. Nela se resume as
esperanças do seu povo, Maria coopera no mistério da
redenção, aceitando ser a mãe do Filho de Deus.
Olhando para Maria, podemos contemplar a sua
grandeza, ela è a “cheia de graça” a “Mãe do
Redentor”, a “arca da Aliança”. Ela é a mulher central
da história da salvação. Em Maria, a nova Eva, a
maternidade, livre do pecado e da morte, abre-se para
uma vida nova.
A Igreja nos convida hoje a acolher com fé o
mistério da salvação realizado em Maria modelo de
esperança para todos.
“26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por
Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré,
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- O Anjo se apresenta a Maria só no sexto mês do
anuncio a Zacarias. o texto diz “apareceu” a Maria, “Foi
mandado”. É importante também sublinhar que
enquanto o Anjo aparece a Zacarias no centro espiritual
do judaísmo, no lugar sagrado do Templo de Jerusalém
num momento em que oficiava a liturgia, agora foi
enviado a uma jovem menina humilde, numa escura
cidadezinha de Nazaré.
27. a uma virgem desposada com um homem que
se chamava José, da casa de Davi e o nome da
virgem era Maria.
- Maria era uma virgem, vem repetido duas vezes neste
versículo para evidenciar a concepção virginal de
Jesus. Lucas como Mateus, indicam que Maria não
tinha ainda celebrado o casamento (Mt 1,18),que era o
início de uma vida matrimonial juridicamente.
28. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça,
o Senhor é contigo.
- Disse-lhe “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está
contigo!” Ou melhor “Ave”. O Anjo apela à alegria
messiânica, eco do convite dos profetas à Filha de
Sião, pela vinda de Deus em meio ao seu povo. Maria
representa a nova Jerusalém no qual Deus fixa no seu
ventre a sua morada. Cheia de graça Deus dá um nome
novo a Maria, que significa Favorita, Privilegiada,
Amada. Assim Maria recebe a graça de acolher na fé as
outras mensagens do Anjo como revelação de Deus .
29. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a
pensar no que significaria semelhante saudação.
- Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar
qual seria o significado da saudação Maria não se
perturbou. A surpresa de Maria dá ao Anjo a
oportunidade de explicar tal anuncio.
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30. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois
encontraste graça diante de Deus.
- Depois do anuncio, comunica a mensagem que é o
anúncio do nascimento e missão do Messias. O
anúncio é idêntico aquele de Zacarias (1,13.15-16), a
Maria porém vem acrescentado o texto de Isaias: O
Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a jovem
concebeu e dará à luz um filho e pôr lhe á o nome de
Emanuel.
31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe
porás o nome de Jesus.
- Maria recebe a incumbência de dar o nome a Jesus,
como também Zacarias a João (1,13), em Mateus é
José que deve colocar o nome assegurando, assim, a
paternidade salvídica de Jesus (Mt 1,21).
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,
- O Anjo a Zacarias disse que João seria “grande diante
do Senhor...” (1,15), de Jesus diz que ele “será grande,
será chamado Filho do Altíssimo”. A grandeza do
Messias se revela na sua pequenez, no seu modo de
servir aos pobres e humildes (Lc 9,48; 22,26-27; Jo
13,14-17; Heb 4,14-16; 13,20; Tt 2,13).
33. e o seu reino não terá fim.
- O reino será eterno.
34. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso,
pois não conheço homem?
- Maria se assusta e pede explicações dialogando com
o Anjo “como acontecerá isso”, não no sentido de que
ficou perturbada, ela é disponível para acolher o Verbo,
mas pergunta em que modo acontece pois é uma jovem
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esposa. Ao contrário de Eva Maria é reflexiva, conversa
com o Anjo, e ele da explicação mais certa.
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.
- “Maria é a nova Tenda, e aceita com fé a proposta
divina declarando-se a serva do Senhor, modelo do
discípulo cristão e mãe da humanidade. No momento
da anunciação Deus se empossasse verdadeiramente
do seio de Maria por isso também “àquele que nascerá
será santo e chamado Filho do Altíssimo”

b) Nascimento de Jesus ( Mt 1,18-25 )
"Ora, Jesus Cristo foi gerado deste modo:
Maria, sua mãe, estava compromissada com José e,
antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida
pela ação do Espírito Santo.
José seu marido, era justo e, não querendo
denunciar Maria, teve vontade de desligar-se dela
discretamente. Estava pensando nisso, quando o anjo
do Senhor lhe apareceu, em sonho, e lhe disse:
"José, Filho de Davi, não tenhas receio de receber
Maria como tua esposa; o que nela foi gerado vem do
Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o
nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus
pecados".
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o
Senhor tinha dito pelo Profeta: "Eis que a virgem ficará
grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo
nome Emanuel, que significa: Deus-conosco".
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Quando acordou, José fez conforme o anjo do
Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Não teve
relações com ela, até que ela deu à luz o filho. E ele lhe
deu o nome 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.
- Tendo excluído a paternidade humana na geração de
Jesus, a genealogia deixou sem explicação a
participação de José no nascimento do Messias. Para
superar esta lacuna, José é apresentado como um
discípulo fiel que se deixou guiar por Deus e, assim,
mesmo sem ter evidências, aceitou colaborar na obra
da salvação.
19. José, seu esposo, que era homem de bem, não
querendo
difamá-la,
resolveu
rejeitá-la
secretamente.
- Maria, noiva de José, encontra-se grávida por obra do
Espírito Santo. Enquanto José pensa em abandoná-la
secretamente, o Anjo revela-lhe em sonhos o projeto de
Deus: Maria dará à luz o Salvador esperado. José,
homem justo cf. v. 19), acolhe com fé e simplicidade o
projeto de Deus, recebe Maria como esposa, e
reconhece legalmente o filho que está para nascer,
transmitindo-lhe todos os direitos próprios de um
descendente de David. Ao dar-lhe o nome de Jesus,
que qualifica a sua missão, cumpre a vontade de Deus.
Mesmo fora dos laços de sangue, Jesus é da linhagem
de David, como demonstra Mateus ao citar Is 7, 14:
«Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho; e
hão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer: Deus
conosco»(v. 23).
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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.
- O esposo de Maria foi definido como sendo um
homem justo. Em suas dúvidas a respeito da noiva que
se apresentara grávida, soube ouvir a voz de Deus e
submeter-se a ela. O pedido de Deus era claro: José
deveria acolher Maria como esposa e assumir, como
filho, o que nela fora gerado por obra 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.
- A função de José no plano da salvação seria a de
garantir a identidade social do menino Jesus.
Doravante, este seria reconhecido como filho de José,
embora fosse Deus seu verdadeiro Pai. Em seu papel
de pai adotivo, competia-lhe dar, ao menino, o nome Jesus - e, com isso, evidenciar sua missão de salvador
da humanidade.
22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o
que o Senhor falou pelo profeta:
- Ao mesmo tempo, verificamos que o cumprimento
desta promessa, tão longamente preparado, não se
realiza sem um drama pessoal e muito doloroso. José
pensava ter de renunciar a Maria, ter de renunciar a
casar com Ela. Os grandes dons de Deus são
geralmente precedidos de grandes sofrimentos. Deus
quer alargar-nos o coração, demasiado pequeno para
receber os seus dons. Uma vocação não se realiza sem
drama e sofrimento: seja a vocação matrimonial, sejam
as diversas vocações de consagração e de serviço na
Igreja. Não ter em conta, ou esquecer essa realidade
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explica provavelmente muitos fracassos na fidelidade à
própria vocação.
23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um
filho, que se chamará Emanuel
(Is 7, 14), que significa: Deus conosco.
- Deus, para realizar o seu desígnio de amor e de
salvação, serviu-se dos homens que veneram a sua
vontade, muitas vezes misteriosa. José é um deles.
Vivendo na fé e escondido, colaborou com Deus na
história da salvação. No filho de Maria e de José, que
está para nascer, Deus revela-se Emanuel, «Deus
conosco».
24. Despertando, José fez como o anjo do Senhor
lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua
esposa.
- A obediência de José possibilitou o cumprimento do
projeto salvífico divino, pois Jesus tornar-se-ia o
Emanuel, a presença de Deus na vida da humanidade.
Em Jesus, começaria uma nova etapa da História,
sendo ele o acesso definitivo a Deus. Seria Deus
conosco, caminhando com a humanidade pecadora em
busca de salvação. Em tudo isto, foi grande o mérito do
humilde José.
25. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz
o seu filho, que recebeu o nome de Jesus.
- O evangelho de hoje mostra-nos a realização da
profecia de Jeremias: «farei brotar de David um rebento
justo - diz o Senhor - ». José, filho de David recebe o
anúncio desse nascimento próximo, também anunciado
por Isaías: «Eis que a Virgem conceberá e dará à luz
um filho». O homem justo não é aquele que teoriza,
mas aquele que lê os acontecimentos da vida à luz da
Palavra de Deus. Estar disposto a obedecer a Deus, é
uma condição prévia para entrar em diálogo com Ele e
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"entrar" nos seus projetos em favor dos homens. Maria
e José, verdadeiros pobres, tinham essa disposição.
Por isso, puderem ser chamados a colaborar e
colaboraram efetivamente no grandioso projeto da
nossa salvação realizado em Jesus Cristo, Morto e
Ressuscitado.

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 pelo seus
filhos!
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.
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.
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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.
O Consagrado da Comunidade filhos do céu
não lamenta, enfrenta. E quem enfrenta caminha.
Enquanto caminha... O caminho é um grande
segredo da vida espiritual. Não fomos chamados para
ficar parados, mas para caminhar e também nos juntar
ao mar, no mar do mundo, onde os homens são como
peixes, submersos numa água amarga, salobra da
desumanidade. Somos pescadores de homens. Não se
pode pescar sem a rede do amor, sem um pai que
guarde a barca, sem uma barca para lançar ao mar. A
rede das relações humanas são a única arma possível
dos evangelizadores, porque com o amor consegue-se
uma grande pesca, e o amor não deve ser unicamente
anunciado, mas levado. Ser chamado dois a dois quer
dizer precisamente isto, levar um amor visível, concreto,
o amor de irmãos que gozam da mesma paternidade, o
amor de pessoas onde corre o mesmo sangue, a
mesma vida.
Segui-me... Chamar outros para caminhar, pescar
e testemunhar. As redes rompem-se mas cada
pescador é capaz de remendar uma rede que se
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rompe. O amor não é um objeto de adorno! Sendo
usado, rompe-se! A arte de acomodar torna precioso
cada relacionamento possível entre as pessoas. O que
importa é ir, confiar naquele nome que agora e sempre
se chama VIDA.
Os chamados vão, seguem Jesus. Mas para onde
vai Jesus? Caminha por toda a Galileia, ensina nas
sinagogas, anuncia a boa nova do Reino, cura toda a
espécie de males e enfermidades do povo. Todo o
homem do mar, apóstolo do Reino, fará como Jesus:
caminhará pelos caminhos do mundo e apresentar-se-á
nas praças, anunciará as boas notícias de Deus e
cuidará dos aflitos e enfermos, tornará visível a ternura
do Pai por cada um dos seus filhos.
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CAPITULO V
RAZÕES QUE MOTIVARAM NOSSA VIDA
CONSAGRADA
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A RESSURREIÇÃO DE CRISTO
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 significa vida. 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.
A partir de nossa reflexão encontramos as razões
que nos motivaram a uma realização concreta em
nossa vida consagrada:
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O motivo Sagrada família, o motivo Jesus, o
motivo José, o motivo Maria e o motivo Filhos do
Céu.
a)

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 Sagrada Família é nosso modelo, nossa lição de
vida familiar: respeito mútuo, diálogo, compreensão e
união, oração: nessa Família se está reunido no amor
de Deus, e aí Ele reina.
Na Sagrada Família, Jesus é o Sol dos sóis: a Luz
do mundo! A Virgem Maria é um sol que ilumina sem
ofuscar; sem fazer milagres na terra, limita-se a ser
Mãe. Assim como dá à luz o seu Filho em Belém, no
Calvário dá à luz espiritualmente a todos nós, que
somos irmãos do seu Filho, tornando-se, na figura de
João, a Mãe de cada um de nós.
José, homem escolhido desde a eternidade para
ser o patriarca da Família do Filho de Deus, e de todos
os filhos de Deus que por dom gratuito somos, é um
homem justo, no sentido bíblico da palavra, isto é,
santo, cheio de graça santificante e de todas as virtudes
necessárias para cumprir perfeitamente a sua missão
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de pai adotivo de Deus feito carne. Ele é um sol de
justiça, que brilha sem magoar os olhos: sempre
escolhe – livremente, prontamente e com iniciativa – o
que se lhe apresenta como a Vontade de Deus, por
mais sacrifícios que lhe custe.
Quando esses três Sóis brilham numa família,
essa família resplandece. Reina nela uma comunhão
delicada de pessoas que exclui a solidão, essa falta de
luz, de carinho e de paz. Na terra, a luz não se difunde
sem tropeçar com obstáculos.
Os Três Sóis conheceram essas trevas... Mal
nasceu o Sol dos sóis, começou a perseguição dos
poderes das trevas, culminando com a Paixão e morte
de Jesus na Cruz. Mas a luz ia por dentro.
Nunca faltou o sentido de orientação, a plena
confiança na Providência divina, a consciência de que,
no meio e por meio de todos os horrores e vilanias, o
Deus Uno e Trino é o salvador da humanidade.
Quem acolher na sua vida a luz dos Três Sóis não
terá de temer nenhuma escuridão, porque essas trevas
só poderão ser temporárias e externas.
Os Três Sóis gostam de habitar no espaço íntimo
dos corações, mais do que na superfície do mundo.
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b) 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.
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.
Cristo nos dá este testemunho na entrega da
cruz, onde o cumprimento da vontade do Pai coincide
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com o dar a vida por todos os homens. Esta é a tua
vontade, que todos sejam salvos.’’

JESUS É O SENHOR
A palavra "Senhor" tem um sentido especial
traduz o termo latino "Dominus", o grego "Kyrios", os
termos hebraicos "Adonai e Yahweh ". Jesus é o Filho
de Deus. Este título "Senhor", significa que Jesus é o
Senhor (Flp2),o Filho de Deus vivo por quem todas as
coisas foram feitas. Ele é o Alfa e o Omega. Isto
significa também que Jesus é o meu Senhor (Flp3).
Por amor, Ele se dignou rebaixar-se e entrar na
minha vida e transforma-la para ser o centro de meu ser
e centro do ser da Comunidade Filhos do Céu. E
significa ainda que Jesus é o nosso Senhor. Somos
unidos a ele na medida em que rendemos à sua
presença e ao seu poder. Se Jesus é Senhor de cada
uma de nossa vida, e partilhamos isso, somos
comunidade para ser do senhor. Se Jesus reina como
Senhor de nossos corações, este é o reino do Pai.
É preciso nos dias de hoje aprender a viver e
conviver com Jesus vivo e ressuscitado. Sim porque
Jesus vive e reina nos corações e na vida daqueles que
se deixam conduzir pelo seu amor e pela sua presença.
Não viva a festa do senhor morto, viva a Páscoa
da Ressurreição a cada dia. Deixe que Ele seja Rei e
senhor. Deixe Jesus ser verdadeiramente o senhor da
tua vida.
Entregue tua vida a Jesus. Deixe que Ele seja o
seu Rei e Senhor. Deixe que Ele viva no seu dia a dia.
Entregue seus projetos a Ele. Seus planos, suas tarefas
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diárias, família, problemas. Peça os conselhos do seu
Senhor. Sua vida terá daí um novo brilho.
Se Jesus é teu Senhor, nada te faltará; mas não te
iludas, Ele irá te dar tudo aquilo de que realmente
necessitas, mas teus problemas não desaparecerão de
imediato, porém irá carregá-los com você e será mais
leve. E se nada disso lhe bastar acredite, ao menos
você terá paz; a paz de Jesus.
Se as pessoas não sentem paz; paz interior é
porque esqueceram daquele que dá a paz. Se em sua
vida você vive cheia de conflitos e quer fugir, e busca
soluções em magias, macumbas, espiritismo, ocultismo,
movimentos de gnose, etc...
É porque você expulsou Jesus da sua vida.
Jesus é o Senhor, e é a solução para a sua vida.
Faça dele seu rei, ame-o sob todas as coisas,
principalmente sob as coisas do mundo. Não crie mais
falsos ídolos, chega de bezerros de ouro. Seja fiel a
Jesus.
O mundo será melhor se você começar a ser
melhor e viver Cristo Vivo!, não morto!, Cristo Deus!,
não humano!.
Peça a Jesus o Espírito Santo e Ele fará nova
todas as coisas e você será feliz, pois a verdadeira
felicidade só pode vir daquele que é o Senhor e Filho
de Deus.
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c) 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
discordam um pouco em relação aos detalhes da
genealogia de José, mas ambos 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
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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).
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. Ele 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.
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).
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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 a Jerusalém todo ano para a Páscoa, algo que
não poderia ter sido fácil para um trabalhador.
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.
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.
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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.”
Oração:
São José, patrono universal da Igreja, velai pela Igreja e
por nossa Comunidade Filhos do Céu tão
cuidadosamente como velastes por Jesus, ajude a
protegê-la e a conduza como fez com seu filho adotivo.
Amém.
d) 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 marcam a vida de Nossa
Senhora. Ser do povo quer dizer, atenciosa e
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preocupada com os outros. Maria reza com os amigos.
Maria conhecia muito bem a Bíblia. Ela ouvia e
meditava a Palavra de Deus, lendo-a em casa ou
participando das reuniões com o povo. 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, para nós, membros da Comunidade, 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 forte e corajosos. Perderam o medo.(At 4,1821 ).”
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.
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Consagração a Maria Santíssima:
Eu, N........, fiel pecador, renovo e ratifico hoje, em
vossas mãos, os votos do meu batismo: renuncio para
sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e doume inteiramente a JESUS CRISTO, Sabedoria
encarnada, para carregar a minha cruz, seguindo-o
todos os dias de minha vida, a fim de que lhe seja mais
fiel do que tenho sido até aqui.
Eu vos escolho hoje, em presença de toda a corte
celeste, para minha MÃE e SENHORA.
Eu vos entrego e consagro, na qualidade de
ESCRAVO, meu corpo e minha alma, meus bens
interiores e exteriores, e o próprio valor de minhas boas
ações passadas, presentes e futuras, deixando-vos
INTEIRO E PLENO DIREITO de dispor de mim e de
tudo o que me pertence, sem exceção, conforme a
vossa vontade, para maior glória de Deus, no tempo e
na eternidade. Amém!

e) MOTIVO FILHOS DO CÉU, SOMOS FILHOS DE
DEUS
O Homem foi criado a imagem e semelhança de
Deus, e por tanto somos filhos de Deus, uma vez que
pelo Batismo, que é um sacramento pelo qual
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 batismo produz alguns efeitos em nós que é
perdoar o pecado original, e qualquer outro pecado,
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com as penas devidas por eles. Nos dá as três divinas
pessoas junto com a graça santificante.
O batismo infunde a graça santificante, as virtudes
sobrenaturais e os dons do Espírito. 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”.
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).

NOSSA HERANÇA
Ao contrário de tantas riquezas terrenas, a
herança dos Filhos de Deus não pode ser corrompida
nem pode apodrecer. Todas as casas boas das
pessoas da época da epistola de Pedro já apodreceram
e caíram. Cidades romanas elaboradas agora são
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apenas ruínas, se é que ainda existe alguma coisa. Da
mesma forma é com os templos dos deuses. O melhor
que podemos fazer é restaurá-los. Nem um continua
hoje com sua glória e beleza. As coisas deste mundo
são temporárias (Hebreus 1:10-12). Isso deve nos
mostrar que um lar no céu é muito mais importante do
que uma casa linda aqui na terra. Toda herança terrena
irá apodrecer, oscilar e cair, mas nossa casa celestial
nunca apodrece (Hebreus 11:9-10,13-16).
Nossos pertences espirituais são puros e livres de
contaminações. O futuro lar de um cristão não é
manchado pelos males morais e espirituais que vemos
frequentemente neste mundo. Essa pureza é descrita
claramente nas Escrituras como honra, glória e luz
(Apocalipse 21:22-26).
Independente de quanto esta terra se contamina,
ambiental ou moralmente, quando o cristão fecha seus
olhos ao morrer, ele parte para um país que não tem
nenhum tipo de impureza (Apocalipse 21:27; 22:14-15).
Neste momento, Deus está nos preparando para
aquele lugar, nos equipando para livrar-nos da
impureza.
Cabe a nós ver a sabedoria em cooperar
com ele pela nossa lavagem e santificação inicial (1
Coríntios 6:9-11), pelo desprezo da prática do pecado
(1 João 3:3-4) e pelo andar na luz e confessar nossos
pecados quando tropeçamos (1 João 1:7; 2:1).
Nossa herança está reservada no céu para nós.
Isso nos relembra da promessa de Jesus de que iria
preparar um lugar para nós para que possamos estar
com ele e compartilhar da sua glória (João 14:2). Jesus
foi para o céu e sentou à destra de Deus e é para lá
que eu também quero ir quando terminar minha missão.
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CAPITULO VI
DIMENSÕES DA ESPIRITUALIDADE
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A INSPIRAÇÃO
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 ESPÍRITO SANTO NA VIDA DA COMUNIDADE
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 4,816) 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, existe 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. De inferior a Deus, porque
Deus é o criador e o homem a criatura criada por esse
Deus. Isto é incontestável e o homem desconhece esse
mistério, pode apenas acreditar ou não. É questão de
fé. Maravilha de Deus escondido até do mais sábio
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entre os homens. 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.

AS DIFERENTES FORMAS DO ESPÍRITO SANTO
Na Bíblia descobrimos que o Espírito Santo é
representado de diferentes formas:
1) Água: O simbolismo da água é significativo da
ação do espírito Santo no Batismo, já que a água
se transforma em sinal sacramental do novo
nascimento.
2)Unção: Simboliza a força. A unção com o óleo é
sinônimo do espírito Santo. No sacramento da
Confirmação o confirmado é ungido para prepará-lo
para ser testemunha de Cristo.
3)Fogo(línguas):
Simboliza
a
energia
transformadoras dos atos do Espírito.(Atos 2,1-4)
4)Vento, Nuvem e Luz: Símbolos inseparáveis
nas manifestações do Espírito Santo. Assim desce
sobre a Virgem Maria para "cobri-la com sua sombra".
No monte Tabor, na Transfiguração, no dia da
Ascensão; aparece uma sombra e uma nuvem.
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5)Selo: é um símbolo ao da unção. Indica o
caráter indelével da unção do Espírito nos sacramentos
e falam da consagração do cristão.
6)A Mão: Mediante a imposição das mãos os
Apóstolos e agora os Bispos, transmitem o "Dom do
Espírito".
7)A Pomba: No batismo de Jesus, o Espírito
Santo aparece em forma de pomba e posa sobre Ele.
Pelo Espírito Santo nós podemos dizer que
"Jesus é o Senhor", quer dizer para entrar em contato
com Cristo é necessário ter sido atraído pelo Espírito
Santo. Mediante o Batismo nos é dado à graça do novo
nascimento em Deus Pai por meio de seu Filho no
Espírito Santo. É isso que o batismo faz nos torna filhos
de Deus através do Espírito Santo.
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 das pessoas da Santíssima Trindade.

Espirito Santo
Ó Espirito Santo, amor do Pai e do Filho: inspiraime 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.
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Os 7 Dons do Espírito Santo
SABEDORIA: Pelo dom da sabedoria buscamos
não a sabedoria do mundo, mas aquela Verdade que se
identifica com o Sumo Bem e que nos torna felizes,
porque nos enche de alegria o coração, como disse
Jesus:
Quando fordes presos, não vos preocupeis nem
com a maneira com que haveis de falar, nem pelo que
haveis de dizer. Porque não sereis vós quem falareis,
mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós (Mt
10,19-20).
ENTENDIMENTO: É o dom divino pelo qual
aceitamos as verdades reveladas por Deus. Mesmo
não compreendendo todo o Mistério, entendemos que
ali está a certeza de nossa salvação porque é verdade
que procede de Deus infalível. Disse Deus pelo profeta:
Eu vos darei um coração capaz de conhecer-me,
e de saber que sou Eu o Senhor. Eles serão o meu
povo, e eu serei o seu Deus, porque de todo o coração
se voltarão para mim (Jr 24,7).
CONSELHO: É a luz que o Espírito nos dá para
distinguirmos o certo do errado, o verdadeiro do falso, e
assim orientarmos acertadamente a nossa vida e a de
quem nos pede conselho. Sobre Jesus repousou o
Espírito Santo, e lhe deu em plenitude esse dom, como
havia profetizado Isaías:
Ele não julgará pelas aparências, e não decidirá
pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com
equidade e fará justiça aos pobres da terra . .(Is 11,3-4).
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FORTALEZA: É o dom da coragem para se viver
fielmente a fé no dia-a-dia, e até diante do martírio se
for preciso. Assim disse o Espírito à Igreja de Esmirna:
Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes
dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para
pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante algum
tempo. Sê fiel até à morte, e te darei a coroa da vida
(Ap 2,10).
CIÊNCIA: Não é a ciência do mundo, mas a
ciência de Deus. A Verdade que é Vida. Por esse dom
o Espírito Santo nos indica o caminho a seguir na
realização de nossa vocação, pois o Espírito penetra
tudo, mesmo as profundezas de Deus . . . As coisas de
Deus ninguém as conhece a não ser o Espírito de Deus
(1 Cor 2,10-11).
PIEDADE: É o dom pelo qual o Espírito Santo nos
dá o gosto de amar e servir a Deus com alegria. Por ser
o Amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo nos dá o
sabor das coisas de Deus. São Paulo escreveu:
A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero
que vocês permaneçam na ignorância. Vocês bem
sabem que, quando vocês eram pagãos, eram
facilmente atraídos para os ídolos mudos. Por isso eu
lhes declaro: todo aquele que é agora conduzido pelo
Espírito de Deus não pode blasfemar contra Jesus.
Bem como ninguém poderá dizer convictamente Jesus
é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo (1 Cor
12,1-3).
TEMOR DE DEUS: Este dom do Espírito Santo
não significa medo de Deus, mas um amor tão grande
que queima o coração de respeito por Deus. Não é um
pavor pela justiça divina, mas o receio de ofender ou de
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desagradar a Deus. Por isso Jesus teve sempre o
cuidado de fazer em tudo a vontade de seu Pai, como
Isaías havia profetizado:
Sobre Ele repousará o Espírito do Senhor,
Espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito de
prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor
do Senhor (Is 11,2).

Os Frutos do Espírito Santo
- A Caridade é um fruto do Espírito Santo. A caridade
é amor e é o maior dos dons, porque ela não
desaparece, existe para além da morte. O céu vive no
amor:
"A fé e a esperança hão de desaparecer, mas o amor
jamais desaparecerá" (1 Cor. 13,8).
- O Gozo ou alegria é caracterizado por aquelas
emoções interiores, aquela alegria interior e satisfação
espiritual profunda que o Espírito Santo derrama no
coração e na alma. A pessoa sente um gozo
inexplicável. Não há palavras humanas que possam
descrever o gozo que provém do Espírito Santo.
- A Paz de que falamos não tem nada a ver com os
motivos ou sensações externas mas é uma paz e
suavidade interior, tal como Jesus disse aos Seus
apóstolos:
"Deixo-vos a paz, dou-vos a Minha paz, não como o
mundo a dá mas como Eu a dou" (Jo 14, 27). Jesus é a
paz e a suavidade da alma.
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- A Paciência suporta as adversidades, as doenças, as
contrariedades e perseguições. A paciência é o fruto
essencial para que o cristão persevere na sua fé.
O cristão paciente dificilmente é demovido da sua
fé porque ele suporta tudo com paciência. A alma
paciente é mansa e humilde, não se revolta contra o
seu Deus mas tudo suporta e aceita.
- A Benignidade é a bondade que vai para além da
bondade, isto é, muitas vezes fazemos um bem mas só
até certa medida. Porém, a benignidade é a execução
desse bem que vai para além do que deveria ser feito.
- A bondade é fazer o bem, desinteressadamente, às
pessoas. A pessoa que o faz tem um bom coração,
amando verdadeiramente. A resposta de alguém que
ama a sério é: "Eu amo porque amo."
- A Longanimidade é a paciência para além da
paciência, é quando alguém continua a ser paciente
depois de, tantas e tantas vezes, ter sido posto à prova.
O homem Manso dificilmente se revolta.
A mansidão está sempre associada à humildade e
à paciência. Jesus diz, quando se refere a Si mesmo:
"Vinde a Mim que Sou manso e humilde de coração
que Eu vos aliviarei. Vinde a Mim que o meu jugo é
suave e a minha carga é leve. Vinde a Mim todos vós
que estais sobrecarregados porque Eu vos aliviarei" (Mt
11, 28-30). Este é um grande convite do Sagrado
Coração de Jesus a todos nós. A mansidão é contra a
ira e contra o ódio. Assim, devemos procurar ser
mansos, imitando o Divino Mestre.
- A Fé, para além de ser o fruto do Espírito Santo é uma
das virtudes teologais.
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A fé é um dom muito importante, sem ela
desesperamos e desanimamos ao longo da nossa
caminhada, feita de altos e baixos, com muitas
dificuldades. Sem a fé, o cristão chega a certa altura,
depois de muitas dificuldades desiste e começa a
levantar interrogações e deixa de praticar o bem, deixa
de ir à Missa e diz:
"Afinal, os que não vão à Missa, têm uma vida
melhor do que a minha. Então, que me adianta ir à
Missa e rezar?".
A fé leva o cristão a manter-se firme na sua
caminhada mas esta fé tem que ser conservada e
protegida. Uma das maneiras é a oração que aumenta
e protege a fé. A oração mantém-nos no caminho da fé
e no caminho da salvação, por isso é indispensável.
- A Modéstia relaciona-se com o ser discreto. A
modéstia é contra a ostentação e a exibição. A
modéstia é o pudor que deve acompanhar todo o
cristão pois nele habita Deus. Como tal, devemos
respeitar o nosso próprio corpo, não o expondo como
um mostruário.
Alertai aquelas pessoas que se vestem com minisaias, decotes exagerados, blusas transparentes,
calças exageradamente apertadas, apresentando os
contornos do corpo. Podemos usar roupas bonitas e
arranjadas com o devido pudor e respeito pelo corpo.
- A Continência é um fruto do Espírito Santo. O
homem continente sabe equilibrar-se, dominando a sua
sexualidade. Sabe guardar-se e proteger-se.
A continência é uma grande virtude. Se os
homens e as mulheres de hoje possuíssem esta grande
virtude, não haveria em muitos lares tanta tristeza, tanto
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aborrecimento porque todos saberiam manter a
castidade e a pureza. A continência é o domínio de si
mesmo em relação aos instintos sexuais.
- A Castidade é um fruto que leva o homem ou a
mulher a manter a pureza do corpo e,
consequentemente, a pureza da alma, não se deixando
manchar, caindo em pecados contra o 6º e 9º
Mandamentos.
O sexto mandamento diz: "Guardai castidade nas
palavras e nas obras"; e o nono mandamento diz:
"Guardai castidade nos pensamentos e nos desejos."
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CAPITULO VII
CARISMA
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CARISMA

Carisma é um dom que Deus concede, através do
Espírito Santo, a algumas pessoas em benefício da
comunidade. O carisma específico de cada Instituição é
um dom de Deus para o benefício Igreja e da
humanidade.
Existem casos de homens e mulheres que
possuem um carisma especial para pregar, aconselhar
as pessoas, para conhecer e transmitir a Deus e que
nem sempre foram fundadores de uma congregação
religiosa. Por carisma desde muito conhece pela
definição paulina de “graças especiais (conhecidas
“carismas”) medias as quais os fiéis ficam “preparados
e dispostos para assumir vários compromissos ou
ministérios que contribuem para renovar e construir
ainda mais a Igreja”. Espetaculares ou simples e
humildes, os carisma são graças do Espírito Santo, que
têm direta ou indiretamente uma utilidade eclesial; os
carismas estão ordenados à edificação da Igreja, ao
bem estar dos homens e às necessidades do mundo”.
Um carisma é por tanto uma graça especial que o
Espírito Santo deixa para o bem da Igreja. Não existe
uma classificação de carismas e sendo assim existem
muitos tipos. Mais os principais elementos que os
compõem serão sempre dois: provêem do Espírito
Santo e estão para a edificação da Igreja.
Desta definição partem três grandes aplicações
que convêm conhecer para evitar confusões no
momento de estudar os carismas dentro da vida
consagrada:
O conceito de carisma como tal, a concepção da
vida consagrada como um carisma para a Igreja e o
carisma específico de cada Instituto ou congregação
religiosa.
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Um carisma não está necessariamente conectado
à fundação de uma congregação religiosa, ou no nosso
caso específico “ comunidade “. Por outro lado a própria
vida consagrada já é um dom do Espírito para o bem da
Igreja: “A vida consagrada, enraizada profundamente
nos exemplos e ensinamentos de Nosso Senhor Jesus
Cristo, é um dom de Deus Pai para sua Igreja por meio
do Espírito”. E por último, é importante considerar o
carisma específico de cada congregação ou instituto de
vida consagrada, buscando centrar nossa atenção no
presente estudo nesta última acepção do termo.
O termo carisma veio sendo utilizado pela primeira
vez em um documento do magistério no número 11 da
exortação apostólica Evangelica Testificatio: “Só assim
podereis despertar de novo os corações para a
Verdade e para o Amor divino, segundo o carisma dos
vossos Fundadores, suscitados por Deus na sua
Igreja.”
A partir deste documento o magistério assume a
terminologia paulina de carisma com diversas
acepções: carisma da vida religiosa, carisma do
fundador, carisma de fundador, carisma fundacional,
carisma do Instituto, carisma originário, carisma
institucional, carisma de uma família religiosa (
comunidade).
O documento Mutuae Relationes é quem definirá
pela primeira vez o carisma:
“O próprio carisma dos Fundadores (Evang. nunt.
11) revela-se como uma experiência do Espírito,
transmitida aos próprios discípulos a fim de ser por eles
vivida, conservada e aprofundada e constantemente
desenvolvida em sintonia com o Corpo de Cristo em
perene crescimento. E´ por isso que a Igreja protege e
apóia a índole própria dos diversos Institutos Religiosos
(LG 44; cf. CD S; 35, 1; 35, 2; etc.). Essa índole própria
comporta outrossim um estilo peculiar de santificação e
apostolado, que estabelece uma determinada tradição
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própria, a tal ponto que se podem convenientemente
colher seus elementos objetivos. Por conseguinte,
nesta hora de evolução cultural e de renovação eclesial,
faz-se mister que a identidade de cada Instituto se
conserve com tal segurança, que se possa evitar o
perigo de uma situação não suficientemente definida,
pela qual os Religiosos, sem a devida consideração do
estilo peculiar de ação próprio da sua índole, se insiram
na vida da Igreja de maneira vaga e ambígua.”
No mesmo documento, se destaca a importância
do carisma para a formação das pessoas consagradas,
sendo este uma espécie de mapa para não perder-se
na formação: “Esta constante configuração com Cristo
se realiza de acordo com o carisma e normas do
Instituto ao qual pertence o consagrado”.
Cada instituto ou “Comunidade” têm seu próprio
espírito, caráter, finalidade e tradição e em
concordância com eles, e assim é como crescem os
religiosos com eles e sua união com Cristo”.
O carisma de cada Comunidade forma parte da
vida consagrada.
A vida fraterna em comunidade encontra no
carisma também sua razão de ser: “Viver em
comunidade, na verdade, é viver todos juntos a vontade
de Deus, segundo a orientação do dom carismático que
o fundador recebeu de Deus e que transmitiu a seus
discípulos e continuadores.”
João Paulo II na exortação apostólica Redemtionis
donum fala explícitamente do carisma como um dom,
tanto para as pessoas consagradas como para a
comunidade e não duvida em afirmar que nesse dom,
encontram-se elementos válidos para viver a
consagração. “Seria difícil descrever e até mesmo
simplesmente enumerar as múltiplas maneiras
diferentes pelas quais as pessoas consagradas põem
em prática, mediante o apostolado, o seu amor para
com a Igreja. Esse apostolado nasceu sempre daquele
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dom particular dos vossos Fundadores que, recebido de
Deus e aprovado pela Igreja, se tornou um carisma
para a inteira Comunidade.Tal dom divino corresponde
às diversas necessidades da Igreja e do mundo, em
cada época da história; e, seguidamente, prolonga-se e
consolida-se na vida das comunidades religiosas como
um dos elementos perduráveis da vida e do apostolado
da mesma Igreja.
A exortação apostólica pós-sinodal Vida
consecrata, da qual podemos dizer que o termo carisma
aparece citado 72 vezes, sendo a parte mais citada a
que faz referência à fidoidade ao carisma. Esta simples
observação nos faz pensar na importância que se da à
fidoidade o dom inspirado ao Fundador que o levou a
seguir adiante com sua obra.
No descrito pelo Compêndio do Catecismo da
Igreja Católica, quando no número 160 da seguinte
definição de carisma, que ao certo se trata de todo tipo
de carisma, também pode aplicar-se ao carisma de uma
congregação religiosa ou Instituto: “Os carisma são
dons especiais do Espírito Santo concedidos a cada um
para o bem dos homens, para as necessidades do
mundo e, de modo particular, para a edificação da
Igreja, a cujo Magistério compete o discernimento sobre
eles.”
Por último, Bento XVI selecionou o carisma como
a norma suprema da vida consagrada, isto é, seguir a
Cristo: “Não é possível conseguir um autêntico relançamento da vida consagrada se não é tratando de
uma existência plenamente evangélica, sem ante-pôr
nada ao único Amor, mais sim encontrando em Cristo e
em sua palavra a essência mais profunda de todo o
carisma do fundador e de fundadora.”É muito variada e
ampla a literatura que trata sobre o carisma.
“O carisma do fundador, é por tanto para nós
aquele dom pessoal que, estando na origem da
experiência da fundação, traça os lineamentos
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espirituais essenciais que caracterizam a própria
identidade do Instituto, sua missão na Igreja, sua
espiritualidade peculiar.” Giuseppe Buccellato, Carisma
e Rinnovamento, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, p.
28.
Fazendo referência a um dicionário da vida
consagrada, anote o seguinte: “A expressão carisma
designa, de modo geral, aquele dom do Espírito
oferecido beneplácidamente por Deus a alguns
fundadores, homens ou mulheres, para produzir neles
determinadas capacidades que lhes permitem estarem
aptos para iluminar novas comunidades de vida
consagrada na Igreja.”
Um aspecto do carisma é o de saber insertar-se
dentro da Igreja. O fundador ou a fundadora aceitaram
seguir o caminho que o Espírito lhe indicou em sua
experiência inicial não para fazer um caminho separado
da Igreja, mais sim para ajudar à Igreja para cumprir
com sua missão.
Os carismas só podem ser entendidos e
justificados na Igreja, para a Igreja e desde a Igreja.
Desta maneira é possível entender também o carisma
como “o dom particular da graça divina operado no que
crê por parte do espírito Santo para a utilidade comúm
da Igreja.” Conceito que, aplicado à vida consagrada,
João Paulo II define da seguinte maneira: “É difícil
descrever, mais ainda classificar, de quais modos tão
variados as pessoas consagradas realizam, através do
apostolado, seu amor pela Igreja. Este amor sempre
nasce daquele dom particular de vossos Fundadores,
que recebido de Deus e aprovado pela Igreja,
conseguiram ser um carisma para toda a comunidade.
Esse dom corresponde as diversas necessidades da
Igreja e do mundo em cada momento da história, e ao
mesmo tempo se prolonga e consolida na vidas das
comunidades religiosas como um dos elementos
duradouros da vida e do apostolado da Igreja.”
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 72

Os Nove Carismas do Espírito Santo

1- O DOM DAS LÍNGUAS
O dom das línguas é uma oração feita por meio de
sons emitidos, movidos por inspiração e que o Espírito
santo lhes dá o sentido.
Não se trata de línguas, no sentido que apresenta
a linguística, porque não há conceitos humanos,
mesmo desconhecidos.
Consiste em dizer palavras sem conhecer-lhes o
significado.
Proferir
palavras
que
não
são,
propriamente, manifestação de um pensamento
formulado pela mente. Usar a língua, a voz, para
expressar ao Senhor os sentimentos que vêm do
Espírito Santo.

2- O CARISMA DA PROFECIA
O carisma da profecia é um dos meios que o
Senhor tem para comunicar-se com o seu povo,
encorajando, exortando, instruindo, dando novo rumo
ao trabalho apostólico, indicando a direção certa e
levando à conversão, enfim, manifestando sua santa
vontade em tudo. 1 Cor 14,13
3- O CARISMA DA INTERPRETAÇÃO DAS LÍNGUAS
O carisma da interpretação das línguas é a
faculdade de perceber o sentido da oração ou da
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profecia em línguas. Não se confunde com tradução (ou
versão).
Tanto “o falar” como “o orar” e “o cantar” em
línguas só se tornam mensagem profética quando há
interpretação.
4- O DOM CARISMÁTICO DA CIÊNCIA
O Carisma da palavra de ciência é uma revelação
sobrenatural de algo que Deus conhece. Não depende
de informação, bagagem cultural, não é filosofia ou
teologia: é o dom gratuito do Espírito Santo.
O dom da ciência, é o diagnóstico de Deus. É o
carisma pelo qual o Espírito Santo revela uma situação,
um fato ou uma lembrança dolorosa relativa a
acontecimentos passados ou presentes. Este dom faz
com que a mente penetre nas verdades divinas sem
que empregue o esforço do raciocínio. 2 Re 6,8 Pelo
dom da ciência, Deus revela as curas que está
realizando no meio da comunidade; então, comunica-se
a toda a assembleia o que o Senhor está realizando. A
palavra de ciência distingue-se da ciência humana e do
dom infuso da ciência.
5- O CARISMA DA PALAVRA DE SABEDORIA
A palavra da sabedoria é uma “ação de Deus,
movendo uma pessoa a ensinar ou explicar verdades
religiosas, a fim de que a presença e o amor de Deus
sejam experimentados, e para que ela seja movida a
procurar Deus”. Portanto, palavra de Sabedoria é uma
palavra, frase, atitude ou ação a fim de que as pessoas
percebam a verdade que antes não conheciam.
Inspira o homem como agir, falar ou se comportar
em situações concretas da vida, levando-o a decidir
acertadamente, de acordo com a vontade de Deus. 1
Cor 12,8
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6- O DOM DO DISCERNIMENTO DOS ESPÍRITOS
Dom do Espírito santo através do qual uma
pessoa percebe, intuitiva e instantaneamente, quais
espíritos estão presentes e operantes em uma palavra,
ação, situação ou pessoa (santo, demoníaco, humano,
ou a mistura destes).
7- O CARISMA DA CURA
Os carismas da cura, fé e milagres podem ser
chamados “dons-sinais”, porque sinalizam algo de
extraordinário realizado pelo poder de Deus. No início
de seu ministério público, “Jesus percorria a Galiléia,
ensinado nas sinagogas, pregando o Evangelho do
Reino, e curando todas as doenças e enfermidades
entre o povo... E curava todos”. MT 4, 23-25
8- O CARISMA DA FÉ
A fé carismática se manifesta quando uma pessoa
é movida a ter uma confiança íntima de que Deus agirá
de forma atual. O dom da fé é um presente que Deus
dá para o bem da comunidade, assim como os demais
dons. Nunca é demais notar que esse dom está
profundamente associado com a caridade.
9- O DOM DOS MILAGRES
Esse dom pode ser definido como uma ação do
poder de Deus intervindo extraordinariamente em
determinada situação. Algumas curas são milagres,
mas este dom não se limita à ação de Deus na
restauração da saúde. Ou ainda: “O milagre é um
acontecimento ou evento sobrenatural, ou a execução
de algo que seja contrário às leis da natureza; é um
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fenômeno sobrenatural, que
transcende as leis naturais’.

desafia

a

razão

e

NOSSO CARISMA NA COMUNIDADE
“ ACOLHER EM FAMÍLIA”
No seio de nossa vida comunitária queremos
acolher cada um, numa convivência familiar a 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.
Sinônimo de acolher
- 22 sinônimos de acolher para 5 sentidos da palavra
acolher:
Dar abrigo e proteção: abrigar, agasalhar, amparar,
apoiar, proteger, refugiar, resguardar.
Dar alojamento: acomodar, albergar, alojar, asilar,
hospedar, recolher.
Receber com cerimônia: recepcionar.
Receber com aceitação: aceitar, admitir, atender,
considerar, receber.
Dar ouvido a: atentar, escutar, ouvir.
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ACOLHIMENTO
O acolhimento é uma nova forma de se pregar o
Evangelho: através dele, aproximamo-nos das pessoas,
a ponto de permitir-lhes um contato maior com Deus. A
nova evangelização pede mudanças na nossa forma de
agir. Requer um renovado ardor missionário que exige
dos evangelizadores uma nova disposição, que leve a
romper com a acomodação e com a rotina. Superando
a mera atitude de espera, é preciso ir, com coragem
evangélica (parresia), às pessoas, grupos e ambientes,
onde o nome de Jesus não foi ainda proclamado ou
onde a sua ressonância perdeu o valor.
O acolhimento está mais no ouvir e menos no
falar, mais no receber e menos no fazer. E como é
difícil estar presente, ouvindo atento e disponível ! Nos
dias de hoje, estamos cada vez mais decididos a agir.
Tudo a nossa volta nos leva a imprimir uma postura de
ação, ir de encontro, resolver. Nossa cultura nos
direciona a produzir e nos avalia pelo que executamos.
E como é poderoso o ato de acolher. Transforma quem
é acolhido e ao mesmo tempo quem acolhe. Quão
íntimo e precioso é estar ali, ouvindo e permitindo que o
outro se coloque por inteiro, sem calar o que ainda não
foi dito e apenas aguarda o momento, ou talvez a
permissão do outro, para se revelar.
Acolher uma pessoa não significa unicamente
permitir que ela entre na intimidade do lar ou da nossa
companhia. Acolher significa, acima de tudo, receber
bem as pessoas, procurando ir mais além do que darlhes simplesmente hospedagem. Acolher significa,
antes de tudo, prestar auxílio nos momentos difíceis e
de provações... Sabendo dar-lhes o devido apoio nos
momentos de fraquezas (quedas) e defendendo-as nos
momentos de injustiças ou de desamparo.
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Esse chamado que o Senhor nos faz à missão
provém desde o nosso batismo, quando fomos
acolhidos como filhos seus, através de uma atitude de
quem nos ama, nos aceita, nos valoriza, nos conduz a
plenitude humana, e por fim, cuida de nós de maneira
totalitária (corpo e alma), em vista da nossa salvação. O
acolhimento que fazemos na Comunidade deve ser
uma expressão desse desejo de Deus, em outras
palavras, devemos despertar esses sentimentos no
coração das pessoas de quem foi acolhido no amor de
Deus e que vêm sendo conduzidos para Salvação.
Acolha o outro que vem até nós, primeiro no coração.
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 somente nos dias
reservados para as visitas mensais ( a partir do sexto
mês no Recanto ).
- Viver as normas e regras da Comunidade no seu dia
a dia.
- Por ser uma entidade Filantrópica, Beneficente, a
Comunidade não cobra mensalidades. Não sendo
necessário exames médicos para ser acolhido no
Recanto.
- As visitas dos familiares são permitidas somente aos
domingos das 14:00 as 17: 00 horas.
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- Depois de seis meses em nossa casa, o filho poderá
passar um final de semana a cada dois meses com
seus familiares.
NOSSA MARCA
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 para o
mundo essa Salvação.
A CRUZ: Símbolo resultante da sobreposição das
letras gregas X e P, iniciais de Cristo em grego,
lembrava Cristo e a Cruz e foi representado no
estandarte de Constantino. No fim do século IV, tomou
a forma que lembrava a Cruz.
A cruz é o “sinal da vida”. O chamado de Cristo
para nós é um chamado à vida, mas não à vida nesse
mundo pura e simplesmente. Cristo nos chama à vida
verdadeira, a qual se alcança pela cruz, como Ele o fez.
Após a conversão de Constantino († 337) a cruz
deixou de ser usada para o suplício dos condenados e
tornou-se o símbolo da vitória de Cristo e o sinal dos
cristãos, como mostra de muitas maneiras a arte, a
Liturgia, a piedade particular e a literatura cristã. A cruz
tornou-se, então, sinal da Paixão vitoriosa do Senhor.
Conscientes deste seu valor, os cristãos ornamentavam
a cruz com palmas e pedras preciosas.
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Os Padres da Igreja como Tertuliano de Cartago e
Hipólito de Roma, já nos séculos II e III, afirmavam que
os cristãos se benziam com o sinal da Cruz. Os
mártires tomavam a cruz antes de enfrentar a morte e
os santos não se separavam da cruz.
S. Hipólito de Roma († 235), descrevendo as
práticas dos cristãos do século III, escreveu: “Marcai
com respeito as vossas cabeças com o sinal da Cruz.
Este sinal da Paixão opõe-se ao diabo e protege contra
o diabo, se é feito com fé, não por ostentação, mas em
virtude da convicção de que é um escudo protetor. É
um sinal como outrora foi o Cordeiro verdadeiro; ao
fazer o sinal da Cruz na fronte e sobre os olhos,
rechaçamos aquele que nos espreita para nos
condenar” (Tradição dos Apóstolos 42)*.
No Novo Testamento a Cruz é símbolo da virtude
da penitência, domínio das paixões desregradas e do
sofrer por amor de Cristo e da Igreja pelas salvação do
mundo. Seria preciso apagar muitos versículos do Novo
Testamento para dizer que a Cruz é um símbolo
introduzido no século IV na vida dos cristãos.
O sinal da Cruz é o sinal dos cristãos ou o sinal do
Deus vivo, de que fala Ap 7, 2, fazendo eco a Ez 9,4:
“Um anjo gritou em alta voz aos quatro Anjos que
haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao
mar: “Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até
que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso
Deus”.
São Clemente de Alexandria, no século III,
chamava a letra T (tau), símbolo da cruz, de “figura do
sinal do Senhor” (Stromateis VI 11)*.
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O Coração: Na verdade , Deus não pede o espírito e
nem pede o corpo , ele pede o coração ; pois este
representa a nossa alma , representa os nossos
sentimentos, é onde acontece as nossas emoções .
É no coração que agente odeia e que agente ama
.
É no coração que agente decide o nosso
relacionamento entre as pessoas , o ódio, o perdão , a
bondade ; é no coração que agente tenta prejudicar as
outras pessoas ou ajudá-las ; é no coração que se
decide o destino do ser humano.
Então, o seu coração é o centro de decisão, da
sua vida eterna ou da sua morte eterna, depende para
onde inclinar o seu coração.
Quando nós oferecemos o coração ao Senhor
Jesus , na realidade estamos dizendo :
Óh! Senhor! , cuida dos meus sentimentos , cuida
das minhas emoções , cuida das minhas decisões, me
ajude a decidir para que eu possa ter um coração
curado e um semblante alegre e feliz .
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CAPITULO VIII
VIDA CONSAGRADA
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VIDA CONSAGRADA
Segundo Dom Orani João Tempesta, O.
Cist. Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio
de Janeiro, RJA, a Vida Consagrada é um
desdobramento da vida batismal, na esteira dos
Conselhos Evangélicos da pobreza, da obediência e da
castidade.
Toda a nossa existência de fiéis cristãos deveria
ter como destaque a nossa vida batismal, pois nela
somos incorporados a Cristo, nela somos libertos do
pecado e assim regenerados pelo Espirito Santo. Nela
nos tornamos participantes da vida trinitária. Portanto, a
nossa consagração começa no batismo, pois este é
fonte de responsabilidade e de deveres, tal como servir
aos outros na comunhão da Igreja.
A vida consagrada em que se professa os três
votos, de pobreza, da obediência e da castidade é uma
resposta a esta consagração batismal dentro de um
chamado a um carisma especial Comunidade e na
igreja. É uma resposta radical ao extraordinário amor de
Deus sobre nossas vidas. É um ir além, numa vida
comprometida com a implantação do Reino de Deus
entre os homens e entre as mulheres.
O cristão sempre é chamado a jogar suas redes
em águas mais profundas, ao se provocar pelo estímulo
a uma nova vida, mais radicalizada e mais enraizada
em Deus. Corre-se o risco para Deus, e descobre-se
que só Deus basta para nossa vida.
No processo da consagração ouve-se a voz de
Deus que chama. A Comunidade reconhece este
chamado e o autentica ao autorizar a existência de Vida
Consagrada, que tanto bem fizeram e fazem ao Povo
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de Deus e a toda população, através da entrega da
própria vida pelo irmão, e, além dos vários serviços de
missão, evangelização, catequese, também nos
diversos organismos de caridade, educacionais, do
cuidado com a saúde, no desvelo com a terceira idade
e de promoção humana existentes.
Deus chama homens e mulheres, através da vida
consagrada, para um missão de amor em favor dos
homens, e, principalmente, pelos preferidos: os
pequeninos de Jesus.
Os religiosos e consagrados são um dom precioso
na Comunidade, na Igreja e no mundo, este tão
carente, tão sedento de Deus e de sua palavra, mas
também de testemunhos.
A BUSCA PELA ESPIRITUALIDADE
O homem, uma criatura de pó feita à imagem de
Deus, não pode escapar de si mesmo. Ele é da carne,
carnal, e tem que enfrentar os problemas e as lutas do
corpo. Mas também é dotado com um espírito de Deus
e tem que responder à chamada do homem interior de
viver acima da carne. Pela natureza, o homem deseja
sexo, tem fome e sede para comida e bebida, procura
roupa e abrigo e almeja todos os tipos de prazeres e
necessidades físicas na vida. No entanto, Deus colocou
dentro do seu coração a eternidade e no seu corpo um
espírito eterno que aspira o descanso e paz
encontrados apenas no Criador.
Jesus fala diretamente com esta necessidade
depois que ele mesmo “tabernaculou” na carne e
enfrentou o “encardido” no deserto da tentação. Após
jejuar por quarenta dias ele desejava comida e foi
tentado pelo “espírito das trevas” a fazer uma pedra
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virar pão para ele comer. A resposta de Jesus foi: “Não
só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus” (Mateus 4:4). Jesus não se
refere apenas a ele mesmo mas ao “homem”. Ele está
dizendo que o homem é mais do que um corpo e não
pode alimentar a carne em violação com a palavra de
Deus e em profanação do homem interior. Ele cita a
verdade que é inerente no aviso que deu aos discípulos
na noite que foi traído no Getsêmani. Lá Jesus lutou no
espírito por causa da morte abominável que o
aguardava mais tarde naquela noite e no próximo dia
diante da multidão de judeus e seus líderes injustos. Ele
agonizou em oração sobre aquela morte – uma morte
que ele havia anunciado várias vezes aos seus
discípulos. Após a oração ele foi até os três discípulos
mais próximos dele no jardim e falou: “Vigiai e orai ... o
espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é
fraca” (Mateus 26:41).
O servo leal de Deus refere-se à concupiscência
da carne que tão facilmente domina o homem interior,
subjuga o desejo de servir a Deus e leva os homens à
tentação. E a fraqueza da carne dominou Pedro aquela
noite e ele negou o Senhor três vezes. Os outros
apóstolos, da mesma forma, seguindo de longe,
negaram a Jesus na hora do julgamento e da morte.
Todo homem enfrenta esta prova na vida. Ele não
pode escapar do corpo. Até, e a não ser que, o homem
torne-se espiritual e encontre a força interior de Deus,
ele está sujeito a ceder às fraquezas da carne. O ponto
é que a única criatura feita à imagem de Deus tem que
buscar e encontrar a espiritualidade que vence a
carnalidade do corpo.
A espiritualidade não é introduzida por uma
operação especial e direta do Espírito. O homem deve,
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como Jesus revela numa bem-aventurança, ter fome e
sede de justiça (Mateus 5:6). Filhos à imagem de Deus,
devem nas suas almas desejar Deus Espírito e Vida.
O pão sustenta o corpo, Jesus disse que não é o
suficiente para nutrir o homem inteiro, mas há um “pão
da vida” – o próprio Jesus – que o homem pode comer
e nunca mais sentir fome. É o pão que o homem pode
comer e nunca morrer; pode comer e viver para
sempre. É uma vida que vem ao espírito através do
espírito – pois vem nas palavras de Jesus que ele disse
que “são espírito e são vida” (veja João 6:63).
Bebês recém-nascidos que buscam o leite
genuíno da palavra são alimentados pelas palavras de
vida, e com o passar do tempo passam a comer comida
sólida que os aperfeiçoa em Cristo com a
espiritualidade de dominar a carne (veja 1 Pedro 2:1-2;
Hebreus 5:11-14).
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
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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 )

AS QUALIDADES PARA A MISSÃO
Através da opção pelo amor, o consagrado se
insere no dinamismo do amor criador doando-se aos
outros, e assim torna-se sempre mais no ser para o
outro, no servir os outros, na entrega da sua própria
vida.
No amor a Deus, o consagrado da comunidade
Filhos do Céu torna-se sua imagem e semelhança e
vive a dinâmica da consagração na medida em que se
entrega pela doação de seu tempo e gestos concretos
com que se gasta a vida pelo outro, na sabedoria com
que se orienta pela busca da palavra e na santidade
com que se comunica com Ele e com todos os irmãos.
Expressando sua consagração numa vivência
concreta num amor filial, cada consagrado se
compromete a viver de acordo com a Palavra de Deus,
testemunhando com sua vida a espiritualidade e o
carisma da Comunidade Filhos do Céu em todos os
ambientes e situações de sua vida pessoal e
comunitária.
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O Consagrado da comunidade deve buscar em
Jesus a cura do seu coração para expressá-la com sua
vida e transmiti-la aos “filhos” com seu testemunho.
Em união fraterna em nossa vida consagrada,
Jesus nos convida a sermos testemunhas de sua
presença e espalhar o seu amor a toda a família
comunitária, para tal existem algumas qualidades que
devemos busca do fundo do nosso interior para exercer
tal missão:
a) Bom senso: O bom senso está acima
das
obrigações, e a moral cristã não é fixa ela aprisiona. É
convite, apelo, provocação ao diálogo perfeito com
Deus e com os irmãos.
b) Amor Gratuito: O consagrado é convidado a amar
como Deus ama, a bons e maus, sem cálculos, e sem
esperar retribuições. Quem ama está acima de
qualquer prejuízo.
c) Solidariedade: Radical e sem discriminação de
raças, nacionalismo, religiões, opiniões. Para amar não
se olha se os outros estão de acordo com ele, mas o
que ele pode fazer para estar a serviço dos outros.
d) Generosidade: Acima dos direitos, mesmo tratandose de legislações e do exercício do poder de qualquer
tipo. Não precisa ter vergonha de abrir mão de seus
direitos em favor da paz.
e) Unidade: Buscar a unidade entre a esfera religiosa,
suas convicções cristãs, e a esfera cultural, social,
política. Não é convidado a ter uma vida dividida, a ser
cristão só no coração, mas também na sociedade, nas
instituições. Seu amor será prático, inteligente, e não só
teórico e sentimental. Como não existem dois mundos,
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um religioso e outro social, o consagrado será coerente
com sua unidade interior em suas ações.
Os grandes desafios da vida consagrada
A missão profética da vida consagrada vê-se
provocada por três desafios principais, lançados à
própria Igreja e esses desafios tocam diretamente os
conselhos evangélicos de castidade, pobreza e
obediência, estimulando a Igreja, e de modo particular
as pessoas consagradas, a pôr em evidência e
testemunhar o seu significado antropológico profundo.
Na verdade, a opção por esses conselhos, longe
de constituir um empobrecimento de valores
autenticamente humanas, revela-se antes como uma
transfiguração dos mesmos.
Os conselhos evangélicos não devem ser
considerados como uma negação dos valores inerentes
à sexualidade, ao legítimo desejo de usufruir de bens
materiais, e de decidir autonomamente sobre si próprio.
Essas inclinações, enquanto fundadas na
natureza, são boas em si mesmas, mas a criatura
humana, enfraquecida como está pelo pecado original,
corre o risco da as exercitar de modo transgressivo.
A profissão de castidade, pobreza e obediência,
torna-se uma admoestação a que não se subestimem
as feridas causadas pelo pecado original, e, embora
afirmando o valor dos bens criados, relativiza-os pelo
simples fato de apontar Deus como o bem absoluto.
“A vida consagrada, profundamente arraigada nos
exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor, é um dom
de Deus Pai à sua Igreja, por meio do Espirito.
Através da profissão dos conselhos evangélicos,
os traços característicos de Jesus – casto, pobre e
obediente – adquirem uma típica e permanente
“visibilidade” no meio do mundo, e o olhar dos fiéis é
atraído para aquele mistério do Reino de Deus que já
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atua na história, mas aguarda a sua plena realização
nos céus.
Ao longo dos séculos, nunca faltaram homens e
mulheres que, dóceis ao apelo do Pai e à moção do
Espírito, escolheram este caminho de especial
seguimento de Cristo, para se dedicarem a ele de
coração “indiviso”. Também eles deixaram tudo, como
os Apóstolos, para estar com Cristo e colocar-se, com
ele, a serviço de Deus e dos irmãos. Contribuíram
assim para manifestar o mistério e a missão da Igreja,
graças aos múltiplos carismas de vida espiritual e
apostólica que o Espírito Santo lhes distribuía, e deste
modo concorreram também para renovar a sociedade.
O papel da vida consagrada na Igreja é tão
notável que decidi convocar um Sínodo para aprofundar
o seu significado e as perspectivas em ordem ao novo
milênio, já iminente.
Cientes, como estamos todos, da riqueza que
constitui, para a comunidade eclesial, o dom da vida
consagrada na variedade dos seus carismas e das
instituições, juntos damos graças a Deus pelas Ordens
e Institutos religiosos dedicados à contemplação ou às
obras de apostolado, pelas Sociedades de Vida
Apostólica, pelas Institutos Seculares, e pelos outros
grupos de consagrados nas novas formas de vida
comunitária e evangélica, como também por todos
aqueles que, o segredo do seu coração, se dedicam a
Deus por uma especial consagração.
A presença universal da vida consagrada e o
caráter evangélico do seu testemunho provam, com
toda a evidência que ela não é uma realidade isolada e
marginal, mas diz respeito a toda Igreja. No Sínodo, os
Bispos confirmaram por diversas vezes: “é algo que nos
diz respeito”. Na verdade, a vida consagrada está
colocada mesmo no coração da Igreja, como elemento
decisivo para a sua missão, visto que exprime a íntima
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Esposa para a união com o Esposo. Diversas vezes se
afirmou, no Sínodo, que a função de ajuda e apoio
exercida pela vida consagrada à Igreja não se restringe
aos tempos passados, mas continua sendo um dom
precioso e necessário também no presente e para o
futuro do Povo de Deus, porque pertence à sua vinda,
santidade e missão.
O Sínodo recordou esta obra incessante do
Espírito Santo, que vai explanando ao longo dos
séculos, as riquezas da prática dos conselhos
evangélicos através dos múltiplos carismas, e que,
também por este caminho, torna o mistério de Cristo
perenemente presente na Igreja e no mundo, no tempo
e no espaço (JOÃO PAULO II, Vita Consecrata).
“Desde os começos da Igreja Houve homens e
mulheres que, pela prática dos conselhos evangélicos,
propuseram-se a seguir a Cristo com mais liberdade e
imitá-lo mais estreitamente e, cada um a seu modo,
levaram vida consagrada a Deus. Dentre eles, muitos,
pela inspiração do Espirito Santo, viveram vida solitária
ou fundaram famílias religiosas que a Igreja recebeu e
aprovou de bom grado com sua autoridade. Daí
nasceu, por divina providência, uma admirável
variedade de grupos religiosos, a qual muito contribuiu
para que a Igreja não apenas esteja aparelhada para
toda boa obra e organizada para as atividades do seu
ministério em vista da edificação do Corpo de Cristo,
mas apareça também ornamentada com os vários dons
de seus filhos, como uma esposa adornada para o seu
esposo e por ela se manifeste a multiforme sabedoria
de Deus” (Vaticano II,, PC 1).

OS CONSAGRADOS
“Os consagrados da Comunidade Filhos do Céu,
são mensageiros do evangelho de Jesus. Este Jesus é
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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: 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. Não é observável
externamente e não é quantitativo. Sobre ele não se
pode fazer experiências de laboratório, nem
demarcações, nem teorias, porque ele é como o amor:
acontece na pessoa, transforma-a, dá-lhe novo sentido
de viver, novos pensamentos e novas decisões.

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
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talento, de maneira espontânea e não-remunerada para
causas de interesse social, contribuindo assim para
mudanças e melhorias na comunidade Filhos do Céu.
LEI DO VOLUNTARIADO
LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Publicada no DOU de 19/02/1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta
Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa
física a entidade pública de qualquer natureza, ou a
instituição privada de fins não lucrativos, que tenha
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos,
recreativos ou de assistência social, inclusive
mutualidade.
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista
previdenciária ou afim.
Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a
celebração de termo de adesão entre a entidade,
pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário,
dele devendo constar o objeto e as condições de seu
exercício.
Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser
ressarcido pelas despesas que comprovadamente
realizar no desempenho das atividades voluntárias.
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Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas
deverão estar expressamente autorizadas pela entidade
a que for prestado o serviço voluntário.
Art. 3º-A. Fica a União autorizada a conceder auxílio
financeiro ao prestador de serviço voluntário com idade
de dezesseis a vinte e quatro anos integrante de família
com renda mensal per capita de até meio salário
mínimo. (Artigo incluído pela Lei nº 10.748, de
22.10.2003 - DOE 23.10.2003 e regulamentado pelo
Decreto nº 5.313/2004, de 16/12/2004 - DOU 17/12/2004)
§ 1º O auxílio financeiro a que se refere o caput terá
valor de até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e será
custeado com recursos da União por um período
máximo
de
seis
meses,
sendo
destinado
preferencialmente: (Parágrafo incluído pela Lei nº
10.748, de 22.10.2003 – DOE 23.10.2003)
I - aos jovens egressos de unidades prisionais ou que
estejam cumprindo medidas sócio educativas; e (Inciso
incluído pela Lei nº 10.748, de 22.10.2003 - DOE
23.10.2003)
II - a grupos específicos de jovens trabalhadores
submetidos a maiores taxas de desemprego. (Inciso
incluído pela Lei nº 10.748, de 22.10.2003 - DOE
23.10.2003)
§ 2º O auxílio financeiro poderá ser pago por órgão ou
entidade pública ou instituição privada sem fins
lucrativos previamente cadastrados no Ministério do
Trabalho e Emprego, utilizando recursos da União,
mediante convênio, ou com recursos próprios. (Nova
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redação dada pela Lei nº 10.940 de 27/08/2004 - DOU
30/08/2004)
§ 3º É vedada a concessão do auxílio financeiro a que
se refere este artigo ao voluntário que preste serviço a
entidade pública ou instituição privada sem fins
lucrativos, na qual trabalhe qualquer parente, ainda que
por afinidade, até o 2º (segundo) grau. (Nova redação
dada pela Lei nº 10.940 de 27/08/2004 - DOU
30/08/2004)

§ 4º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se
família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por
outros indivíduos que com ela possuam laços de
parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo
sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela
contribuição de seus membros. (Parágrafo incluído pela
Lei nº 10.748, de 22.10.2003 - DOU 23.10.2003)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998;
Independência e 110º da República.

177º

da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

NOSSO VOTO
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Os membros da Comunidade Filhos do Céu
emitem votos de Pobreza, Castidade e Obediência. O
consagrado renova seus votos todos os anos na festa
maior na sede da comunidade.
Quanto mais encarnarmos a pobreza-obediênciacastidade mais demonstramos nosso amor a Deus e
mais somos livres para amá-lo. Nada nos prende, nem
nos domina. Quando tomamos posse de algo ou de
alguém é porque estamos dominados por esse algo ou
alguém. Devemos também através desses conselhos
provar o nosso amor a Deus e aos homens, a nossa
doação de nós mesmos sem reservas. Amar é dar-se!
Jesus não se pertence e não vive para si. Por isso vive
inteiramente para os outros, para Deus e para os
homens, isto é, para o Reino. Literalmente ele “desvivese”. Jesus pôs-se a serviço dos outros – do Pai e dos
irmãos – tudo o que era e o que tinha: Filiação,
experiência com Deus, doutrina, tempo, própria vida.
Porque viveu inteiramente como Filho do Pai, pode
viver inteiramente como irmão de todos os homens.

Pela pobreza-obediência e castidade, Cristo
adiantou, aqui e agora, a condição essencial da vida
celeste, estabelecendo um tipo de relações, divinas e
humanas, válidas para outra vida. Viveremos aqui o que
viveremos no céu. A vida na terra deve ser uma
preparação e antecipação da vida que vamos viver no
céu. Se a vida consagrada é em sua própria essência
seguimento e imitação radical de Jesus Cristo virgempobre-obediente.

1)

POBREZA
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“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 servindo-se delas para a própria
realização. Mas este poder sobre as forças físicas,
biológicas e psíquicas lhe impõem o dever de colocalas 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.
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.
O Pai é a nossa única riqueza. A pobreza de
Cristo foi, em face ao Pai, confiança absoluta, que ele
expressou numa renúncia explícita a todo outro apoio,
para afirmar decididamente que se apoiava somente
nele, e proclamar a relatividade de todo o criado diante
do valor absoluto do Reino.
Em face aos homens foi disponibilidade de tudo o
que era e de tudo o que tinha. Em face a si mesmo, a
pobreza foi parte integrante de seu ministério de

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 98

aniquilamento. Em face dos bens desse mundo
liberdade soberana.
Prometer viver na pobreza (fraternidade, unidade),
pobreza quer dizer, empenhar-se em confiar
infinitamente em Deus, apoiando-se unicamente nele,
viver decididamente, para os outros, compartilhando
tudo o que se é e tudo o que se tem com os irmãos,
não pertencer-se para pertencer a todos, e manter
diante de todas as coisas plena liberdade e
independência ativa. É portanto, um meio de se vencer
a concupiscência do possuir, que atinge uma dimensão
muito maior do que somente ajuntar tesouros na terra.

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.
A igreja por si é realmente virgem como Cristo,
porque é esposa de Cristo: “Desposei-vos a um único
Esposo para vos apresentar a Cristo como virgem pura.
(2 Cor. 11,2s) Quando Jesus comunica seu Espírito à
Igreja, comunica-lhe a sua virgindade. Virgindade cristã
não significa, então, renúncia ao matrimônio, mas
acolhida total do Espírito de Cristo; a renúncia ao
matrimônio pode ser um modo significativo de
manifestar esta acolhida do Espírito.
Santo Agostinho diz: “Criou a Igreja virgem e por
isso é virgem. Na carne há somente virgens
consagradas; na fé todos devem ser virgens, homens e
mulheres… Virgem é, pois, a Igreja: é virgem, seja
virgem!”
Portanto, precisamos cada vez mais entregar
nossos sentidos a Deus: o nosso olhar, o nosso gosto,
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o nosso cheiro, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso
tocar, o nosso sentir.
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
consciência de uma total pertença a Deus.”

a

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 religiosos vivem a
castidade plena na vida comunitária.
Prometer
viver
a
castidade,
significa
imediatamente amar ao Pai e a todos os homens com o
mesmo amor total, divino e humano de Cristo, que cria
uma fraternidade universal com um tipo de relação
interpessoal que continuará sendo válidas na outra
vida, a fim de transcender toda mediação fundada nos
sentidos (prazer pelo prazer).
A castidade vem de encontro a concupiscência do
prazer, vem dar ao prazer o seu verdadeiro significado.
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Celibatário (virgindade consagrada) – vive essa
dimensão acrescida da renúncia ao matrimônio e ao
exercício da sexualidade como consequência lógica
desse amor imediato, total para viver inteiramente para
o Reino. Evitando toda polarização e toda imediação no
amor.

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 salvadora 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.
A Obediência: O desafio da liberdade na
obediência. A obediência em Cristo foi submissão filial
plena e amorosa ao querer do Pai. Foi estado e atitude
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de perfeita docilidade, ativa e responsável à vontade do
Pai. Foi saber-se centro do plano salvífico de Deus,
aceitá-lo incondicionalmente com todas as suas
consequências.
Fazer voto de obediência significa comprometerse diante de Deus e diante dos irmãos a viver em
atitude de total docilidade à vontade amorosa do Pai e a
acolhê-la filialmente como critério único de vida, sejam
quais forem as mediações humanas ou sinais que
manifestam essa vontade.
Se estivermos atentos a vontade de Deus não
esperaremos que as nossas autoridades a revele para
nós e nem resistiremos aos absurdos ou mesmo aquilo
que para nós é muito difícil. Nós mesmos exporemos a
vontade de Deus para elas e as ajudaremos a descobrir
conosco o que Deus tem para nós. Contribuiremos
positivamente no caminho de Deus para as nossas
vidas.
Para vivermos a obediência não podemos assumir
uma atitude passiva ou muito menos uma atitude de
nos esconder da vontade de Deus e nos colocarmos
indispostos, resistentes, a ela, mas uma atitude de
descoberta, uma disposição interior, uma determinação
de descoberta para vivê-la. Como nós não queremos
vivê-la nem queremos descobri-la. O conhecimento da
vontade de Deus nos leva a responsabilidade e não
temos como nos abster de cumpri-la.

DETERMINAÇÕES DO CONSAGRADO
Em sua busca cotidiana pelo aperfeiçoamento de
sua vocação, o consagrado deverá observar certas
determinações pessoais:
a)Libertação: De tudo o que neste mundo é injusto,
indigno, opressor, diabólico. O consagrado combaterá
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contra o sofrimento que alguns impigem a outros.
Mesmo acolhendo o pecador, deverá sempre ser capaz
de indignar-se contra o mal. A indignação se alia á
coragem na luta pela justiça.
b)Sobriedade: Pode dispensar o status artificial
comandado pela sociedade de consumo. Pode
conservar-se
livre
frente
á
propaganda,
ás
necessidades artificiais, ás posições duvidosas, á
vontade de ter o que é melhor. Será um homem livre
segundo os pobres de espírito.
c)Diálogo: No exercício da autoridade e no
relacionamento. Todo o poder será um serviço. Diante
de Jesus, diante dos irmãos ninguém merece desprezo,
mas todos podem ser acolhidos, compreendidos,
ensinados. Com todos, até mesmo com os maus, o
membro da comunidade pode manter um diálogo
amistoso, ás vezes firme.
d)Esperança: Em qualquer situação da vida é preciso
acreditar que tudo pode ser mudado e transformado. A
esperança fará brotar energias novas para a ação.
e)Paciência: Saber que a vida é lenta, que é
necessário sustentar a paz com perseverança,
recomeçar mesmo quando errar. Aprender a paz
através da cruz.
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.
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Como consagrado da Comunidade Filhos do Céu,
o membro passa a viver em uma de nossas casas da
comunidade, tendo tudo em comum e comprometendose em obedecer ao Estatuto Social e o Regimento
Interno”.
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CAPITULO IX
VIDA NA COMUNIDADE
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VIDA COMUNITÁRIA
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.
“Todas as relações sociais exigem o exercício do
domínio próprio, indulgência e simpatia. Diferimos tanto
uns dos outros em disposições, hábitos e educação,
que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas.
Julgamos diferentemente.
Nossa compreensão da verdade, nossas ideias
em relação á conduta de vida, não são idênticas sob
todos os pontos de vista.
Não podemos permitir que nosso espírito se irrite
por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito.
O inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu.
Todos devem ser tratados com amabilidade e
delicadeza como filhos e filhas de Deus. O cristão
verdadeiro tira seus motivos de ação do profundo amor
pelo mestre. Do amor a Cristo brota o interesse
abnegado por seus irmãos.
O princípio do amor aos semelhantes, aos
homens é regido por uma grande máxima que diz: Não
faças a outros o que não queres que te façam.
A generosidade sem limites do amor criativo diz
que o que queres que outros te façam, faze-o tu a eles.
Assim,
até as aspirações mais secretas e os
sentimentos mais profundos se transformam em
antenas voltadas para os desejos, sentimentos e
necessidades dos outros.”
A vida comunitária deve ser recheada de
docilidades e gentilezas para que o verdadeiro amor
seja gerado e vivenciado por todos.
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“Participar da mesma missão é também participar
do mesmo destino, é entregar a vida em favor do Reino
de Deus.
Imitar a Jesus não significa repetir seu modo
exterior de viver e morrer, mas manter uma relação de
vidas e mortes com o mesmo significado que teve a
dele.”

CORREÇÃO FRATERNA
“A correção fraterna é uma exigência da caridade.
Jesus a propõe assim. É algo de vida ou morte para o
irmão.
Jesus põe como conclusão à parábola da ovelha
perdida estas palavras:“ Assim, não é à vontade de
vosso Pai que está nos céus, que se perca um destes
pequeninos. Portanto, se teu irmão peca contra ti, vai e
repreende-o, estando tu e ele sós. Se te ouvir, terás
ganhado teu irmão ( Mt 18, 14-15 ).”
A correção fraterna deve acontecer num clima de
docilidade e verdade sabendo que o amor é a mola
mestra da transformação de uma pessoa.
O abraço deve ser a marca de nossa
comunidade, pois ele corresponde ao acolhimento que
fazemos. Não podemos esquecer que o abraço também
é uma fonte inesgotável de cura interior.
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No abraço está contido o perdão que é oferecido
sem esperar nada em troca, nem mesmo a mudança de
vida que esperamos que aconteça com todos os
membros da comunidade.

TERAPIA OCUPACIONAL
A terapia ocupacional na Comunidade Filhos do
Céu se resume na ocupação humana em todos os
estágios da vida. Ocupação humana inclui todas as
atividades da vida diária, nas quais pessoas de
qualquer idade estão envolvidas e que permitem-nas
adaptar-se ao seu meio ambiente, ser produtivas e
obter satisfação em sua autonomia, trabalho e lazer.
No exemplo da Sagrada Família percebemos que
o trabalho é a grande escola da vida. Ele nivela as
desigualdades, implanta o amor e irmana os homens.
São José é o maravilhoso carpinteiro narrado no
novo testamento, viveu uma vida marcada pelo seu
serviço a Deus no sustento do seu amado filho adotivo
Jesus que herdou o ofício do Pai terreno até o início de
seu trabalho Divino.
Maria também é olhada como aquela mãe
maravilhosa sempre atenta a tudo e que também
realizava suas tarefas domésticas.
Na restauração da vida faz-se necessário ocupar
a mente e reabilitar o corpo, neste sentido a terapia
ocupacional tem se mostrado um dos meios mais
eficazes no processo de restauração e desintoxicação
do corpo. Através do trabalho a pessoa adquire força
para aumentar a sua autoestima, pois a pessoa precisa
suar, adquirir ritmo, persistência e perseverança na
busca da vida nova que almeja.
O contato com o meio ambiente: terra, ar, sol,
plantações, animais fornece a pessoa o equilíbrio, o
sentido da vida, a vida nova e as condições necessárias
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para adquirir paz interior e espiritual perdido no
momento do desequilíbrio que o mundo negro interior
(causado pelo pecado e pelo vício) lhe deu.

VIDA DE ORAÇÃO
“É necessário que o consagrado da Comunidade
Filhos do Céu, antes de tudo, viva no espírito de
oração; “que é viver com o coração junto de Deus, viver
ligado a Deus e agir em função desta intimidade”. É
assim que em tudo se ajunta tesouro imperecível de
vida porque tudo é feito a partir de Deus e com seus
critérios.
No espírito de oração se faz à vontade de Deus
porque aquele que põe seu coração no coração de
Deus compreende que Deus é o seu tesouro que não
lhe será tirado.
Acolhendo o espírito que reza em nós e vem
socorrer nossa fraqueza ( Rm 8,26-27), queremos, em
seu Filho, louvar e adorar o Pai, que dia por dia, realiza
entre nós sua obra de salvação, e nos confia o mistério
da reconciliação. ( 2Cor 5,18).”
À medida que a pessoa cultiva um relacionamento
diário, consciente, profundo, cuidadoso e comprometido
com Jesus ressuscitado acontece um amadurecimento
espiritual em toda a comunidade.
Na Comunidade Filhos do Céu, a vida de oração é
marcada por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Leitura Bíblica Diária
Tempo de Oração Pessoal
Frequência a Eucaristia
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Confissão Mensal
Oração Comunitária
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g)
h)
i)

Oração do Terço
Santa Missa Diária
O Jejum

A) Leitura Bíblica Diária
A leitura, a meditação, a contemplação e a oração
sobre a palavra de Deus, especialmente sobre o Novo
Testamento, são maneiras de crescer no conhecimento,
na fé, no amor e na experiência pessoal de Jesus
ressuscitado.
A PALAVRA DE DEUS
A palavra de Deus é o caminho perfeito para a
edificação de um mundo novo. O silêncio na
contemplação é capaz de evolucionar qualquer coisa
neste mundo. Enfim, não é preciso pegar as armas para
mudar o que já está estabelecido.
A força e o poder da palavra são capazes de
derrubar qualquer coisa que já esteja introduzida pelos
poderes temporais e passageiros. Nada é eterno, tudo
passa, somente Deus e suas palavras são proféticas de
amor, fé e transformação jamais passarão.
"Deus é amor. Quantas vezes já ouvimos isto?
Suspeitamos que está na Bíblia ( e está - João 4,8),
mas tornou-se um dito tão comum que até mesmo
alguns cristãos duvidariam de sua origem Bíblica.
Pense nisto: qual o significado de, apenas, Deus é
amor?
Que impacto isto tem em nossa vida?
Qual o significado do amor de Deus nos nossos
relacionamentos?
Experimente com os mais próximos (consagrados
e filhos da comunidade). E como esta influencia deveria
mudar nosso comportamento?
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Que significado tem quanto a nossa preocupação
de indiferença quanto ao pobre, drogado, alcoólatra,
idoso, doente e sofredor?
São boas perguntas, mas antes de responder,
procure entender a natureza do amor de Deus, como
Ele transmite esse amor, lendo assiduamente a palavra
de Deus.
Para nós consagrados, é vital viver e compreender
o poder e a presença de Deus em nossa vida. Deus
quer que o adoremos como trindade, reconhecendo a
existência das três pessoas de um único Deus e do
desempenho de cada pessoa para levar-nos à plenitude
da vida. Deus quer também que o poder e a presença
do Espírito Santo seja nossa experiência pessoal diária.
Lendo a Bíblia, tomaremos conhecimento de tudo
isto. Uma semente boa surgirá em nosso coração.
Com certeza dará bons frutos. O mundo será melhor".
BÍBLIA – FONTE DE VIDA
Para firmar a importância da Bíblia na vida da
Comunidade quero contar um pouco daquilo que
aprendi na catequese, nas reuniões de grupo de jovens
em minha adolescência, na convivência com alguns
amigos padres e em livros que li.
Falar sobre a Bíblia para mim é bom e gostoso
porque desde criança sempre tive contato com a
palavra de Deus na minha vida. Desde cedo descobri
que a Palavra de Deus que encontramos na Bíblia é a
História da Salvação cujos protagonistas são Deus e
seu povo. Às vezes é Deus que fala e outras vezes o
seu povo como um todo ou algumas pessoas
escolhidas para uma missão determinada a serviço do
mesmo povo.
“Na Bíblia, não encontramos somente palavras,
mas muitas vezes gestos, situações humanas que as
pessoas vivem, situações do povo: alegrias, tristezas,
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vitórias, derrotas, fome, seca, exílio, esterilidade,
fertilidade etc.
Nestas situações pessoais ou comunitárias vemos
como Deus e a humanidade se expressam de
diferentes modos: com agradecimento ou pedido, com
alegria ou tristeza, com louvor ou lágrimas, com
humildade ou soberba, com raiva e com amor.
A divisão da Bíblia foi feita no ano de 1250, pelo
Cardeal Hugo de Saint Cher, abade dominicano e
estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi
feita em duas etapas.
O Antigo Testamento em 1945, pelo Rabi Natha; o
Novo Testamento em 1551, por Robert Stevens, um
imprensor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia
(Vulgata Latina) dividida em capítulos e versículos em
1555.
O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214
versículos.
O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959
versículos.
A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173
versículos. O maior capítulo é o Salmo 119, e o menor
é o Salmo 117.O maior versículo está em Ester 8,9 e o
menor em Êxodo 20,13 ;ou Lucas 20,30 ou João 11,15,
conforme a tradução.
Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sob vários
nomes divinos e 177 menções do diabo, sob vários
nomes. A vinda do Senhor Jesus é referida direta e
indiretamente 1.845 vezes, sendo 1.527 no Antigo
Testamento e 318 no Novo Testamento.
O capítulo 19 de II Reis é idêntico ao 37 de Isaías.
As traduções da Bíblia até 1984, atingiram a 1.796
línguas e dialetos. Restavam ainda cerca de 1.000
línguas que ela precisava ser traduzida. O versículo
central da Bíblia está em João 3,16.”
Como a Bíblia pode iluminar a nossa vida
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A Bíblia é um conjunto de livros escritos durante
vários séculos, por várias mãos. A palavra Bíblia, ao pé
da letra, significa “livrinhos", plural da palavra grega
biblíon ("livrinho") que, por sua vez, é o diminutivo da
palavra biblos ("livro"). A palavra "Bíblia" para se referir
às Sagradas Escrituras foi usada pela primeira vez por
João Crisóstomo, no quarto século depois de Cristo.
Assim, a Bíblia consiste de uma coleção de livros
menores, diferentes entre si. Cada um desses livros
aborda uma mensagem com a finalidade de iluminar a
vida do povo de Deus, de acordo com a realidade da
época em que foi escrito. Há, ao todo, 73 livros, escritos
de diversos modos: história, poesia, hinos, cartas e
outros escritos, conforme a mensagem a ser
comunicada.
Os 73 livros que se encontram na Bíblia cristã
dividem-se em duas partes: Antigo e Novo Testamento.
A palavra "testamento" vem da tradução grega para a
palavra hebraica berit, que significa "aliança", "pacto".
Logo, as duas grandes partes da Bíblia referem-se à
Antiga e à Nova Aliança entre Deus e o seu povo.
Existe uma diferença entre a Bíblia dos católicos e
a dos protestantes. As Bíblias protestantes não trazem
sete livros: Judite, Tobias, 1º Macabeus, 2º Macabeus,
Baruc, Eclesiástico e Sabedoria, além de Ester 10,416,24 e Daniel 13-14. Estes livros foram considerados
inspirados num segundo momento, quando a Bíblia
hebraica já estava bem formada, e entraram no
conjunto dos textos sagrados somente quando a Bíblia
hebraica foi traduzida para o grego, na tradução da
Setenta, por volta do ano 250 antes de Cristo. Como os
protestantes aceitam somente a Bíblia hebraica como
inspirada, estes textos ficaram de fora. Já os católicos
aceitam a Bíblia grega e, portanto, os sete livros acima,
escritos em grego, foram considerados sagrados. Hoje,
porém, algumas Bíblias protestantes trazem também
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estes
livros,
que
"deuterocanônicos".

são

conhecidos

como

ANTIGO TESTAMENTO
Pentateuco (a Lei): Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números, Deuteronômio
Os cinco primeiros livros da Bíblia formam o
Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega que
significa "cinco livros". Foram escritos ao longo de 500
anos e falam da criação do mundo e da Aliança que
Deus fez com o povo hebreu.

Livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel,
1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias,
Judite, Ester, 1 e 2 Macabeus
Os livros históricos formam a maior parte do
Antigo Testamento. Contam a história desde a entrada
na Terra Prometida até pouco antes do nascimento de
Jesus. São divididos em três grupos:
a) Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis: procuram
mostrar que o importante na caminhada do povo é a
fidelidade à Aliança com Deus. Quando as lideranças e
o povo são fiéis à Aliança, recebem a bênção; quando
há desrespeito ao pacto, caem em desgraça.
b) 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, 1 e 2 Macabeus:
escritos após o exílio na Babilônia, contam a história de
modo a orientar o povo na reconstrução para
organização e sobrevivência diante do poder
estrangeiro.
c) Rute, Tobias, Judite, Ester: apresentam situações
vividas pelos judeus na Palestina ou no estrangeiro,
com a finalidade de iluminar o povo. Não são
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acontecimentos históricos. São histórias inventadas a
partir de situações reais e concretas do povo.
Livros sapienciais e poéticos: Jó, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos,
Sabedoria, Eclesiástico
Nestes livros, temos a sabedoria e a
espiritualidade do povo de Deus. Os livros de sabedoria
são cinco: Jó, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria e
Eclesiástico. Os livros de poesia são dois: Salmos e
Cântico dos Cânticos.
Livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações,
Baruc, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias,
Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu,
Zacarias, Malaquias
Os livros proféticos são tradicionalmente divididos
em dois grupos: os profetas maiores e os menores, de
acordo simplesmente com o tamanho dos livros. Os
quatro maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Profetas foram aqueles que, ao longo da história,
convocaram as lideranças e o povo para a conversão
ou volta ao projeto de Deus, denunciaram situações
injustas e alertaram para o julgamento de Deus.
Anunciam a esperança, encorajam o povo a reconstruir
sua própria história.

NOVO TESTAMENTO
Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João
A palavra "evangelho" quer dizer "boa notícia".
Cada um dos quatro evangelhos narra a boa notícia de
Jesus, sua vida e missão, desde o nascimento até a
paixão, morte e ressurreição. Foram escritos entre 30 e
70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a
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partir das histórias que as comunidades recordavam e
transmitiam de boca em boca. Os Evangelhos foram
escritos não para mostrar os fatos históricos
exatamente como aconteceram, e sim como um meio
de se manter viva a lembrança das ações e das
palavras de Jesus, para que continuassem iluminando
sempre a vida do povo.
Atos dos Apóstolos
O evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos
formam uma só obra. O evangelho de Lucas apresenta
o caminho de Jesus, da Galiléia a Jerusalém. Os Atos
dos Apóstolos mostra o caminho das primeiras
comunidades cristãs, ou seja, dos discípulos de Jesus,
de Jerusalém a Roma.
Cartas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2
Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1
a 3 João, Judas
As cartas encontradas no Novo Testamento são
divididas em dois grandes grupos: as cartas de Paulo e
as cartas católicas. As cartas de Paulo visam responder
a situações concretas e resolver problemas específicos
das várias comunidades que o apóstolo acompanhava.
As sete cartas católicas, ou universais, foram escritas
para toda a Igreja, e não para pessoas ou comunidades
em particular. Essas cartas são: uma de Tiago, duas de
Pedro, três de João e uma de Judas.
Apocalipse de João
O Apocalipse de João foi escrito para iluminar a
vida das comunidades que enfrentavam a perseguição
no final do primeiro século depois de Cristo. Nesse livro,
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há muitas imagens e símbolos do Antigo Testamento
que para nós muitas vezes dificultam a compreensão,
mas eram familiares ao povo da Bíblia. A palavra
apocalipse não quer dizer previsão sobre o futuro, mas
revelação. No Apocalipse encontramos a revelação do
próprio Jesus Ressuscitado.

Plano de Leitura da Bíblia
Dentre as muitas maneiras de nos aproximarmos
da Bíblia e a usarmos, destacaremos algumas:
1- Lendo-a:
Tomando conhecimento do que ela diz. Deus nos
ordena, por boca do profeta Isaías: "Buscai no livro do
Senhor, e lede..." Is 34.16
E essa leitura deverá ser repetida: "E o terá
consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que
aprenda a temer o SENHOR, seu Deus, a fim de
guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos,
para os cumprir." Dt 17.19
Um programa de leitura da Bíblia (veja abaixo)
deve ser estabelecido por nós. Terminada uma leitura,
começamos outra. Quanto mais vezes a lermos, tanto
mais fácil será entendê-la.
2- Estudando-a:
Assimilando seus princípios, mandamentos e
promessas. Isso envolve mais do que ler, Precisa de
caneta e papel para tomar nota, esboçar, buscando
fixar o ensino. Paulo recomenda: "Procura apresentarte a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que
se envergonhar, que maneja bem a palavra da
verdade." 2Tm 2.15
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3- Meditando-a:
Deixando que suas verdades sejam aplicadas às
diversas áreas de nossa vida. Meditar é "ruminar". Um
animal que rumina come o alimento e mais tarde
regurgita-o, isto é, trá-lo de volta à boca e o mastiga
vagarosamente, extraindo dele todos os nutrientes.
Meditar é a mesma coisa. Primeiro lemos a
Palavra, estudamo-la e podemos até decorá-la. Mas
então vamos mais além e começamos a "mastigar" a
Palavra, pensando, refletindo, assimilando-a, aplicandoa à nossa vida, transformando-a em nossa oração. Há
vintes referências diretas na Bíblia à meditação, sem
falar dos seus sinônimos. Logicamente, quem medita,
primeiro leu ou ouviu.
"Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes,
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de
fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então,
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido."
Js 1.8
"Bem-aventurado o homem que não anda no
conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do
SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite." Sl
1.1,2
"Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que
o teu progresso a todos seja manifesto." 1Tm 4.15 "As
palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, SENHOR, rocha
minha e redentor meu!" Sl 19.14
4- Memorizando-a:
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Permitindo que ela seja o material para nossa
estrutura de pensamento e raciocínio e venha em nosso
auxílio, prontamente, no momento da necessidade.
Ora, para que a Palavra esteja na minha boca,
primeiro tem que entrar em minha mente. Só sai da
boca o que foi assimilado, estudado e decorado.
O mandamento é claro: "Estas palavras que, hoje,
te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a
teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te."
Dt 6.6,7
5- Usando-a como arma:
Contra todas as mentiras e insinuações do diabo
em nossa mente. As fortalezas inimigas, referidas por
Paulo em 2 Coríntios 10, são construídas na mente a
partir de pensamentos, raciocínios, conceitos e
imagens, todos falsos e mentirosos.
Tendo a Palavra na mente e no coração, teremos
com que desferir golpes e demolir as fortalezas. "está
escrito" foi a arma usada por Jesus e o será igualmente
por nós, sabendo que a Palavra de Deus é a Espada do
Espírito.
"Tomai também o capacete da salvação e a
espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Ef 6.17

6- Confessando-a:
Com os lábios como verdade absoluta em todas
as circunstâncias. "Pois esta palavra está mui perto de
ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires." Dt
30.14
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Confessar a Palavra é proferi-la como uma
convicção do nosso espírito. O que creio no coração,
isso confesso. Ao fazê-lo, há um poder de vida que é
liberado.
A Palavra de Deus é como semente. Quando
confesso é como se a plantasse. Confessá-la
repetidamente é como regá-la. Ora, sementes
plantadas e regadas, terminam germinando. "Tendo,
pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo
sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a
nossa confissão." Hb 4:14
7- Usando-a como a base de orações ao Pai:
Deixando que ela seja o veículo da nossa
comunicação verbas com Ele. Podemos ler toda a
Bíblia, transformando-a em oração, enquanto
confrontamos com ela e a palavra especifica que está
sendo objeto da nossa oração, produzirá seu efeito em
nós. Toda nossa conversa com o Pai pode ser baseada
na Palavra escrita. É isso que chamamos de "orar a
Palavra".
8- Plano de Leitura da Bíblia em um ano:
Imprima as tabelas bimestrais e leia a Bíblia em
um ano.
A Sequência:
Não é aconselhável ler a Bíblia na ordem em que
está escrita. Por isso propomos um plano de leitura de
modo a facilitar o seu crescimento e aprendizagem.
Siga a ordem:
Nota: Os Salmos não estão na relação acima, porque
são orações. Leia-os e medite-os diariamente.
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ROTEIRO COMPLETO DO PADRE JONAS
I) Em que ordem ler a Bíblia?
Há pessoas que abrem a Bíblia no início e
começam a ler a partir do Gênesis. Elas em geral
não passam do quinto livro. Desanimam e não
retornam mais. É necessário um Plano de
Leitura.
Há
vários.
Apresento
aqui
um
determinado plano. Siga a ordem indicada aqui.
Ela faz parte do método.
1. Começar pela 1a. Carta de São João
A primeira necessidade de um cristão é ter
certeza de sua salvação. É saber que Deus o
ama e o escolheu. Gratuitamente, sem nenhum
merecimento seu. Se tivéssemos de esperar até
sermos suficientemente "bons" para nos "tornar
dignos" da salvação, nós nunca o seríamos. Não
depende do mérito; ela acontece por amor.
Dos 73 livros da Bíblia, só essa pequena
carta foi escrita com esse propósito: nos dar a
certeza da Salvação. Na conclusão de sua carta,
São João diz: "Isto vos escrevi para que saibais
que tendes a vida eterna, vós que credes no
nome do Filho e Deus" (1Jo 5,13). Trata -se de
uma realidade boa demais para ser verdade! E
somente a Palavra de Deus pode nos persuadir
dela. É por isso que você vai ler a Carta inteira
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DUAS vezes: para se convencer, pela Palavra de
Deus, da mais linda realidade de sua vida.

2. Leia o Evangelho de São João
Porquê o Evangelho de São João? O próprio
São João declara a finalidade do seu trabalho:
"Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho
de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em
seu nome" (Jo 20,31). João apresenta no seu
Evangelho esses ensinamentos, esses milagres
e esses fatos da vida de Jesus para que não
restem dúvidas quanto à sua identidade: ele é o
Cristo, o Filho de Deus vivo. Mais ainda: João
escreve tudo isso para que acreditemos e,
acreditando, tenhamos a vida em Seu nome. O
Evangelho de São João é um evangelho mais
teológico; menos narrativo e mais espiritual.

3. Trabalhe agora com o Evangelho de São
Marcos
O Evangelho de São Marcos é o mais
dinâmico: a sua narrativa é muito viva. É também
o mais curto. Em apenas 16 capítulos, Marcos
narra toda a vida de Jesus desde o início de sua
missão pública. Você vai ter uma visão global da
vida de Jesus.
4. Chegou a hora de ler as cartas de São
Paulo
Você já está preparado para entrar no
estudo das chamadas "pequenas cartas" de São
Paulo. São cartas que o Apóstolo enviou às
comunidades
que
ele
mesmo
iniciou
e
consolidou. São algo bem prático, deveras
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vivencial: elas retratam muito da nossa atual
situação.
Leia de acordo com a ordem em que elas se
encontram
na
Bíblia:
Gálatas,
Efésios,
Filipenses, Colossenses, 1a e 2a Carta aos
Tessalonicenses, 1a e 2a Carta a Timóteo, Tito e
Filêmon. Vai ser uma aventura. Você já estará
navegando em alto mar.
Se você conseguir, especialmente nos
tempos livres, ler uma carta toda de uma vez, vai
ser muito bom. Trata-se de cartas, e precisamos
lê-las como tais. Elas formam um todo: têm
começo, meio e fim. Assim fazendo, você vai
captar o seu conteúdo.
5. Agora vamos examinar o Evangelho de São
Lucas
Você já trabalhou com o Evangelho de São
João, que é mais teológico, e com o Evangelho
de São Marcos, que é uma narrativa mais viva e
mais rápida. Agora é o momento de enfrentar
uma narrativa mais completa e mais longa. Nele,
os acontecimentos da vida de Jesus são
narrados com mais detalhes.
6. Prossiga com os Atos dos Apóstolos
O livro dos Atos dos Apóstolos é a
continuação natural do Evangelho de Lucas. É o
próprio Lucas que continua a narrar a poderosa
ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos
depois da ascensão de Jesus.
Atos dos Apóstolos refere-se as "ações", às
"façanhas" dos apóstolos, que, plenos do
Espírito Santo, dão início à Igreja de Jesus.
Trata-se de uma narrativa vibrante. Para nós que
vivemos hoje essa graça do derramamento do
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Espírito e do retorno da abundância dos seus
carismas e graças, essa é uma narrativa muito
esclarecedora.
7. Vá agora para a Carta aos Romanos
A Carta aos Romanos é a carta apropriada a
quem já trabalhou com 3 dos Evangelhos e com
os Atos dos Apóstolos. É a carta mais rica em
ensinamentos doutrinários. Merece destaque o
vibrante ensinamento sobre a salvação gratuita
que nos é dada mediante a fé.
8. O trabalho com os outros textos do NT
Agora vamos trabalhar com os outros textos
do NT, começando pelo Evangelho de Mateus.
Esse é um evangelho bem completo.
Em seguida, passe para a 1a e 2a Carta aos
Coríntios. Nelas, são Paulo se debruça sobre a
comunidade de Corinto. Conclua as cartas
paulinas lendo a Carta aos Hebreus.
Passe
logo depois à Carta de São Tiago. Você verá
como ela é prática: é outro estilo.
Leia em seguida as 2 cartas do apóstolo
São Pedro. Não deixe de ler as 2a e 3a cartas de
São João, nem a Carta de São Judas.
Por fim, enfrente o Livro do Apocalipse, também
escrito por São João. Leia as introduções e as
notas explicativas que puder encontrar para
entender da melhor maneira esse livro.
Você pode encerrar o trabalho com o NT
retornando à 1a Carta de São João e ao
Evangelho de São João. Você verá que eles têm
agora um novo sabor. Você termina por onde
começou, fechando esse ciclo.
II) Mãos à Obra. Vamos fazer juntos o Diário
Espiritual!
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Quero ajudar você a fazer o seu Diário
Espiritual. Porque não basta ler: o trabalho com
a Bíblia se completa com o Diário Espiritual.
As pessoas em geral têm preguiça de
escrever e acham até estranho fazê -lo. Por que é
preciso escrever? Não basta ler? Eu digo a você:
não basta ler.
A receita é ler e escrever. Como a palavra
diz, trata-se de um diário. A gente lê todos os
dias e faz o diário todos os dias.
Pegue a sua Bíblia, ou o NT, e comece a ler
a 1a. Carta de São João. O capítulo 1 é tão curto
que é bom completá-lo com o capítulo 2.
Pegue
um
caderno.
Ele
vai
servir
exclusivamente para o seu Diário Espiritual.
Ponha no alto da página a data e, em seguida,
anote o trecho lido: 1Jo 1-2.
A primeira coisa que você vai anotar, todos
os dias, são as promessas de Deus que você
encontrou na leitura. É muito importante anotar
as promessas de Deus. Ele as cumpre. Se você
reparou bem, no final do capítulo 1, o versículo 9
diz: "Se reconhecermos os nossos pecados,
Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os
pecados e para nos purificar de toda iniquidade".
É ou não uma promessa? E que promessa! Deus
aí está, fiel e justo, para nos perdoar o s
pecados. Basta-nos cumprir uma única condição:
reconhecer os nossos pecados.
Vamos agora anotar. Escreva no seu
caderno: "Promessa". Agora copie o trecho e
ponha a citação: 1Jo 1,9. O Cap 2, vs 25 é bem
claro, porque nele aparece a palavra promessa:
"Eis a promessa que ele nos fez: A vida eterna".
Essa é a promessa de Deus, e não é pouca
coisa: é a vida eterna. Anote e ponha a citação.

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 127

O segundo item que você anota são as
ordens de Deus. Se são ordens, elas precisam
ser cumpridas. Para isso, temos de co nhecê-las.
Veja 1Jo 2,15. Não há aí uma ordem? Anote
então: "Não ameis o mundo, nem as coisas do
mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele
o amor do Pai". Observe que em 1Jo 2,28 há
outra
importantíssima
ordem.
Nem
vou
apresentá-la aqui. Encontrou? Então anote.
A terceira coisa que se anota no Diário
Espiritual são os Princípios Eternos. Veja 1Jo
1,5. Temos aí um princípio eterno. Nada o
mudará. Queiramos ou não, é assim porque é
assim. "Deus é luz e nele não há treva alguma."
Continue com os vs 6 e 7. Eles também trazem
princípios eternos. São princípios que regem o
Reino de Deus. Anote. Veja 1Jo 2,9. Não se trata
de um princípio eterno? Vá em frente com os
versículos 10 e 11. Percebeu?
Então anote.
São, portanto, 3 coisas: Promessas, Ordens
e Princípios Eternos.
Em seguida, você vai anotar coisas muito
concretas e pessoais:
1) Qual a mensagem de Deus para mim no
dia de hoje?
No texto que leu, você vai encontrar a
mensagem que Deus tem para você no dia de
hoje. É só prestar atenção. Em seguida, escreva.
2) Como posso colocar isso em prática na
minha vida? Como pôr em prática tudo o que
você leu, tudo o que Deus lhe falou? Ponha isso
por escrito.
III) Como fazer o Diário Espiritual
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O segredo do Diário está em ser diário:
todos os dias. Use um caderno, caderneta,
agenda ou fichário. Reserve uma folha em
branco para cada dia. No alto de cada página,
ponha a data do trabalho: dia da semana, mês e
ano. Depois, desenvolva de sua maneira pessoal
o Diário, considerando os cinco itens a seguir.
1. Promessas de Deus
No trecho que você ler a cada dia, é bem
capaz que você encontre promessas de Deus.
São promessas de um Deus fiel que sempre
cumpre a palavra dada a seus filhos. Podemos
confiar nas promessas de Deus. Podemos correr
riscos por elas: Deus não falha. Por isso, vale a
pena conhecer as promessas que ele nos faz. E,
o que é mais importante, devemos gravá -las em
nossa mente e em nosso coração. Assim, anote
diariamente as promessas de Deus que
encontrar na leitura.
Nem sempre vamos encontrar promessas
divinas nos trechos que lermos. Se não as
encontrarmos, nada teremos a anotar. Contudo,
são tantas as promessas de Deus que
encontraremos muitas, e com frequência. Eis
alguns exemplos: Mt 18,20: "Onde 2 ou 3 estão
reunidos em meu nome, aí estou no meio deles".
Ef 6,8 "E estais certos de que cada um receberá
do Senhor a recompensa do bem que tiver feito".
2. Ordens de Deus a ser obedecidas
Deus, que é Pai, tem prescrições claras
para nortear a nossa vida. Ele manda, prescreve,
proíbe, ordena. Tudo para nos conduzir como
filhos muito amados. Seguir seus mandamentos,
obedecer-lhe as ordens, é o segredo da vida.
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É do nosso interesse, portanto, conhecer e
guardar as ordens que Deus nos dá. Tal como
acontece com as promessas, as ordens de Deus
são abundantes na Bíblia, embora não as
encontremos em todas as passagens que lermos.
Porém, sempre que você encontrar uma ordem
de Deus, anote-a no seu Diário.
A ordem mais conhecida é: "Amai-vos uns
aos outros como vos tenho amado" (Jo 13,34).
Lc 6,27-28 "Amai os vossos inimigos, fazei bem
aos que vos odeiam, abençoai aos que vos
maldizem e orai pelos que vos injuriam". Em
geral, o verbo no imperativo - dai, fazei, ide,
buscai, recebei, perdoai, sede... - é sinal de uma
ordem.
3.Princípios Eternos
O Reino de Deus é regido por princípios
eternos, imutáveis, leis permanentes. O Reino de
Deus funciona da maneira descrita nesses
princípios. É vital que os filhos do Reino
conheçam os princípios pelos quais ele é regido.
Deus quer revelar aos seus filhos os
segredos do Reino, os mistérios do mundo
sobrenatural. Eis por que a Palavra de Deus está
repleta de princípios. No início, parece difícil,
mas em pouco tempo você conseguirá identificar
esses princípios eternos, essas leis permanentes
do Reino de Deus. Alguns exemplos: Lc 6,36
"Não julgueis e não sereis julgados; não
condeneis e não sereis condenados, perdoai e
sereis perdoados".
É assim que funciona no Reino de Deus. Lc
18,14 "Todo aquele que se exaltar será
humilhado, e quem se humilhar será exaltado".
Queiramos ou não, é assim que acontece:
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isso é imutável. 1Tm 6,7 "Porque nada
trouxemos a este mundo, como tampouco nada
poderemos levar".
4.Mensagem de Deus para mim hoje
Em tudo quanto você já leu, qual é a
mensagem de Deus para você? É certo que Deus
tem uma mensagem para você. Basta ficar
atento, em atitude de expectativa, para descobri la. Anote a mensagem todos os dias. Não deixe
que ela se perca. Faça anotações bem p essoais,
com as suas próprias palavras.

5. Como posso aplicar isso em minha vida ?
Esta é a parte mais pessoal e concreta de
todo o Diário. O próprio Deus vai inspirá -lo todo
dia a perceber de que maneira poderá aplicar à
sua vida concreta as coisas que leu e com as
quais trabalhou.
Tome nota. Não basta descobrir, é
importante também anotar diariamente. Suas
anotações serão um roteiro para a sua vida. O
fato de registrarmos por escrito o que Deus nos
inspira a pôr em prática na nossa vida
transforma de maneira decisiva nossa maneira
de ser e de agir, bem como o nosso
relacionamento com Deus.
6. Porquê fazer o Diário Espiritual escrito?
Porque é uma excelente maneira de
registrar as revelações recebidas diariamente da
Palavra de Deus. É um tesouro que não se pode
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perder. Porque cria em nós uma saudável
atitude de expectativa. Ficamos atentos e de
coração aberto. Porque ajuda-nos a verificar a
nossa própria fidelidade, a ser sérios e honestos
com relação a nós mesmo. Porque facilita a
revisão: Revisão semanal e mensal. Cada
revisão é um passo a mais na conquista do
verdadeiro
conhecimento
da
Palavra.
7. Você pode dizer: "Meu Diário Espiritual"
O Diário é seu e só seu. Você pode tê -lo em
sigilo. É um direito seu que os outros precisam
respeitar. Isso vai ajudá-lo a respeitar o seu
próprio Diário e a ter toda a liberdade de
registrar nele tudo o que for importante para a
sua caminhada e o seu crescimento espiritual.
Será a sua caminhada, o seu crescimento.
Portanto, não faça do seu Diário apenas
uma coisa técnica, e muito menos um dever de
casa. Ele é o seu Diário Espiritual. Além do
trabalho bíblico, você vai registrando nele tudo o
que Deus vai dizendo a você e fazendo em você.
Nele, você vai anotando as Palavras de
Deus, as inspirações, as correções que ele lhe
indica; as experiências e acontecimentos
espirituais que você vivenciou; os rumos que
Deus lhe aponta; os propósitos que vo cê fixa e
as decisões que toma.
Nele, você registra a revisão e o balanço de
vida que fizer. O resultado dos seus retiros,
encontros, leituras e até confissão e direção
espiritual. Afinal, ele é o seu Diário Espiritual.
Você não precisa de dois diários - um bíblico e
um "pessoal" - e talvez nem deva tê-los. Não,
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porque você é uma só pessoa, você faz uma
única caminhada.
Diário Espiritual
1.
Promessas de Deus
2.
Ordens a obedecer
3.
Princípios eternos
4.
Mensagem de Deus para mim hoje aplica
IV) Regras de Ouro para ler a Bíblia
1. Leia a Bíblia todos os dias
Eis a principal regra de ouro: ler a Bíblia
todos os dias. Sem exceção. Leia quando tiver
vontade e quando não tiver também! É como
remédio: com ou sem vontade, tomamos, porque
é necessário. Assim como você alimenta o corpo
todos os dias, alimente diariamente o seu
espírito com a Palavra de Deus.
Tem gente que não consegue dormir sem
tomar banho. Essas pessoas se viram e se
reviram na cama sem poder dormir. Se você não
conseguir ler durante o dia, o seu espírito ficará
pedindo um banho da Palavra de Deus. Não
deixe de dar ao seu espírito o que você dá ao
seu corpo! Que eu e você sejamos assim: que
não possamos dormir sem o banho da leitura da
Palavra de Deus.
2. Tenha uma hora marcada para a leitura
Para grande parte das pessoas, a melhor
hora de ler é de manhã cedinho. Elas se
levantam cedo para ler a Bíblia e fazer o seu
trabalho com o Diário Espiritual, antes das
outras ocupações e do começo do movimento em
casa. Trata-se de um costume maravilhoso. E
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certamente o que mais rende. Além disso, tem se a vantagem de iniciar o dia com a Palavra de
Deus.
Há, porém, quem tenha dificuldades para
fazer isso. São pessoas que, pela manhã,
sentem-se pesadas, sonolentas. Parece que a
cabeça não funciona. Elas não conseguem se
concentrar. E não adianta fazer esforço, pois
terminam por gastar tempo para alcançar pouco.
Essas pessoas em geral rendem mesmo à noite.
Apesar do cansaço do dia, de noite sua mente
fica desperta, ativa... Se para você o período
bom for o noturno, não hesite: trabalhe com a
Bíblia à noite. Fazer isso também tem vantagens:
você prolonga a leitura até a hora que quiser e
vai dormir com um bom conteúdo na mente. E o
seu inconsciente com certeza vai trabalhar com
todo esse material.
O importante é descobrir o melhor período
para você. E fazer dele a sua hora marcada,
sendo-lhe fiel, sem exceções.
3. Marque a duração da leitura
Marque a duração da leitura e seja -lhe fiel.
É preferível 10 minutos todos os dias do que ser
levado pelo entusiasmo de quem começa e não
segue em frente. Se você deseja fazer bem o
trabalho que estamos propondo, comprometa -se
com meia hora ou 40 minutos.
É claro que não é muito tempo. Senão
vejamos: quanto tempo você gasta com as
refeições? E no banho? Não é verdade que
gastamos muito mais tempo com coisas bem
menos necessárias? Jornais, revistas, espelho,
televisão...
Muitas pessoas que, de início, exigiram
muito de si mesmas a fim de fazer com
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seriedade e constância esse trabalho, hoje
percebem que esse tempo se tornou curto. Elas
precisam de mais tempo. O trabalho ficou com
gosto de "quero mais"...
4. Escolha um bom lugar
Ter o cantinho da gente é muito bom. E não
precisamos de nada especial. O que importa é
contar com um lugar tranquilo, silencioso, que
facilite a concentração e favoreça a criação de
um clima de oração. Faz bem ir todos os dias
para o nosso cantinho e nele fazer o nosso
trabalho com a Bíblia.
Lembre-se, todavia, que o lugar é uma coisa
secundária: ele é apenas um meio para
trabalharmos melhor e com maior resultado.
Importante mesmo é, em qualquer lugar, realizar
com dedicação a nossa tarefa. Se, num
determinado dia, não se puder fazer o trabalh o
na hora marcada ou no lugar escolhido, não faz
mal. Em qualquer lugar e a qualquer hora,
faremos o nosso trabalho. O essencial é não
deixar de ler a Bíblia e de fazer o Diário
Espiritual.
5. Leia com lápis ou caneta na mão
Não se trata de simplesmente ler; devemos
fazer uma leitura ativa. Um meio simples mas
eficaz é ler com lápis ou caneta na mão.
Sublinhe as passagens mais importantes, tudo o
que chamar a sua atenção, as coisas que lhe
falaram e que o tocaram de modo especial.
Não tenha receio de riscar a sua Bíblia. Ela
é um instrumento de trabalho.
Muita gente
estranha o fato de riscarmos a Bíblia. Acham até
falta de respeito. Mas, pelo contrário, Jesus se
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fez alimento e quer que comamos o seu corpo e
bebamos o seu sangue, porque alimento foi f eito
para ser ingerido. Não é falta de respeito comer;
não comer esse alimento que o Senhor nos
oferece é que seria. Do mesmo modo, a Bíblia é
o nosso instrumento de estudo e de trabalho.
Não é falta de respeito riscar a Bíblia. Em vez
disso, deixá-la limpa e não usá-la é que seria.
Eu até costumo usar uma caneta de 4 cores,
assinalando passagens ora com uma cor, ora
com outra. Isso ajuda: põe trechos em destaque,
diferencia. Faça sinais que sejam significativos
para você, de modo que o mais importante d a
Palavra ressalte e chame a sua atenção, ficando
gravado em sua memória com mais facilida de.
Por outro lado, ler com a caneta na mão,
assinalando as passagens, é uma maneira de
fazer uma leitura mais ativa. A gente fica mais
atento, se concentra melhor, se distrai menos e
grava com mais facilidade. A palavra escrita
salta do papel para os olhos, é retida pela
inteligência e impressa no coração.
Faça anotações. Você vai ficar com a sua
Bíblia bem marcada. Vai ser fácil você se
lembrar das passagens e encontrá -las quando
procurar. Além disso, isso facilita a concentração
na leitura, o entendimento da mensagem e a
impressão do que é lido na mente e no coração.

6. Faça tudo em espírito de oração
Você não está apenas estudando a Bíblia.
Você está buscando um encontro com a Palavra
de Deus. Está à procura de um contato íntimo
com a Palavra Viva do Deus Vivo, que fala a
você.
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Trata-se de um diálogo: você escuta, você
acolhe, você se toca, se sensibiliza, responde. É
um encontro vivo entre pessoas vivas, um
encontro de pessoas que se amam mutuamente.
Muitos
experimentaram
essa
relação.
Experimente você também.
O principal interesse de Deus não é tanto
fazer você escutar, mas falar com você. Ele
deseja instruir você. Quer conduzi-lo ao
conhecimento da verdade. Por isso, esteja
atento, fique alerta; mantenha-se numa atitude
de expectativa. Deus tem algo de bem pes soal e
concreto para lhe dizer!
7. Tenha uma edição de bolso para ler nas
horas vagas
Vale a pena ter, além da Bíblia, uma edição
de bolso dos Evangelhos ou de todo o NT.
Melhor ainda se for uma dessas edições do NT e
Salmos, que você possa levar no bolso ou na
bolsa.
Para quê? Para você ler nas horas vagas. A
gente acaba encontrando tantas horinhas
vagas... Nesses momentos, você vai lendo o que
já viu e as partes das quais fez o Diário; ou
então prossegue na leitura. Isso não torna
desnecessário seguir o método nem fazer o
Diário, mas vai nos familiarizando cada vez mais
com a Palavra de Deus.
Há quem faça o Diário à noite e, durante o
dia, já vá lendo e relendo o trecho do dia. Outros
fazem o Diário de manhã cedinho e começam na
véspera a ruminar a Palavra. São excelentes
costumes.
V) Leitura dos livros do Antigo Testamento
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O portal de entrada do AT são os Salmos.
Faça deles o seu livro de cabeceira. Eu já lhe
disse que vale a pena ter uma edição de bolso
do NT com os Salmos no final para você levar
consigo continuamente e ir lendo nos momentos
livres.
De qualquer maneira, o que quero acentuar
aqui é que você deve trabalhar com os Salmos
independentemente de alguma ordem específica.
Sempre que se sentir impelido a isso, leia um
Salmo. Faça o seu Diário sobre ele, sem receio
de interromper o trabalho que estiver fazendo na
sequência. Salmo é como fruta: comemos a
qualquer hora, pouco importando as refeições.
E nunca faz mal. Sempre faz bem. Vamos
entrar agora nos livros do AT. Nessa etapa, você
não precisa ler apenas um capítulo por dia. Leia
e trabalhe com quantos capítulos puder. O AT é
longo... Avance o quanto puder. O importante é
não deixar de fazer, "diariamente", o Diário.
Não se distancie do NT, especialmente dos
Evangelhos. Aplique-se a ele nas suas leituras
dos tempos livres, levando o seu livro de bolso
com
você.
Além
disso,
quando
sentir
necessidade, retorne a algum ponto do NT;
dedique-se a ele, fazendo o Diário. A
necessidade é sua; você é que a vai sentir e
administrar. Não receie interromper por algum
tempo o trabalho com o AT.
Leia os livros do AT na ordem cronológica:
das Origens à Vinda de Cristo.
Os livros do Levítico e do Deuteronômio
apresentam a longa sucessão de leis e tradições
judaicas. É bom conhecê-los. Nessa primeira
leitura, no entanto, não haverá muita vantagem
em lê-los. Quanto aos Salmos, depois do
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primeiro contato habitue-se a usá-los para sua
meditação e oração. Independentemente de uma
sequência pré-determinada, leia um salmo por
dia e se aprofunde nele o mais que puder.
VI) Ruminação da Palavra
Com o passar dos anos, nós da Canção
Nova, desenvolvemos a chamada Ruminação da
Palavra. Trata-se de um bom método para quem
já fez uma boa caminhada na seara da Palavra
de Deus, especialmente para os que já seguiram
o método básico de uso do Diário. Esse passo à
frente é bom, é saudável, leva -nos a crescer e a
nos aprofundar na Palavra.
A palavra Ruminação se adapta bem a esse
método. Tal como os bovinos, comemos a
Palavra de Deus e, em seguida, paramos e
começamos a ruminar o conteúdo engolido.
O método tem 5 etapas ou movimentos:
ler, saborear, orar, contemplar e escrever.
1. LER:
Escutamos a palavra de Deus. É a hora de
engolir. É uma leitura bem ativa: lemos com lápis
ou caneta na mão, sublinhando e destacando
elementos essenciais: verbos, sujeitos ativos,
ações, atitudes, pensamentos, a situação, os
motivos das ações.
Mais do que ler, na verdade, relemos várias
vezes, fazendo com a caneta todas essas
anotações. Podemos recorrer a outras traduções
que ajudem a esclarecer. Lançar mão de
introduções, explicações e notas de rodapé, hoje
abundantes em nossas Bíblias. Podemos
também comparar com as passagens paralelas,
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em geral indicadas nas margens das páginas da
Bíblia ou logo depois dos títulos.
Vamos prestando atenção aos vários pontos
indicados e nos deixamos levar de uns para os
outros a partir do seu próprio movimento interior.
Isso leva de modo natural a um surpreendente
entendimento. É a luz que se faz do interior.
2. SABOREAR:
Poderíamos chamar essa etapa de meditar,
pois na verdade é uma meditação da Palavra
mastigada. Não o fazemos, contudo, para não
dar a impressão errônea de que se trata de um
trabalho puramente intelectual.
Na verdade, é chegado o momento de
"sentir" a Palavra. O intelecto também participa
dele, mas não está sozinho. Entram também os
sentimentos, a nossa liberdade movida pelo
Espírito, os vários movimentos da vontade.
Eis o principal momento em que devemos
nos deixar impregnar pelos sentimentos que o
Espírito Santo faz surgir em nós por meio da
Palavra: alegria, medo, confiança, generosidade,
arrependimento, esperança, entusiasmo etc. Os
vários sentimentos, os vários impulsos que se
misturam uns aos outros...

3. ORAR:
Como é de esperar, esses sentimentos nos
levam a dar uma resposta. Brotam naturalmente
o louvor, o arrependimento, a súplica, a gratidão,
o pedido de perdão, a oferta, a adoração e assim
por diante.
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Mais do que uma oração por palavras, essa
vai ser uma oração de sentimentos e de atitudes
interiores. Umas poucas palavras nos prestarão
simplesmente ajuda para nos exprimir e nos
referir ora ao Pai, ora a Jesus, ora ao próprio
Espírito Santo. É uma oração já bem simples e
sobremodo interiorizada.
4. CONTEMPLAR:
Pouco a pouco, todos aqueles sentimentos
que se misturavam e se multiplicavam em nós,
os vários movimentos de oração por eles
provocados vão se simplificando e se unificando
em nosso íntimo. É a hora da tranquilidade, da
harmonia, do repouso em Deus.
Eis o que significa contemplação: entramos,
mediante a Palavra, no Templo de Deus que
existe em todos nós e aí nos deixam os ficar
repousando no Senhor.
Tendo entrado no repouso contemplativo,
deixe-se ficar aí. Não estrague tudo nessa hora,
como fazem alguns. Não queira voltar e insistir
em orações, em palavras, em sentimentos... e
muito menos em raciocínios e esquemas de
ação. Entregue-se ao repouso de Deus. Dê ao
Pai o prazer de estar com você.
A nossa pressa, a nossa mania de sempre
agir e trabalhar, a nossa precipitação põem tudo
a perder, fazendo-nos interromper o ciclo antes
de ele chegar ao fim. Se nos comportamos
assim, a verdadeira eficácia não tem mesmo
como se manifestar.
Isso é interiorização: É uma oração que
atinge o seu alvo, que fecunda a ação, que gera
a eficácia em Deus.
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5. ESCREVER:
O ponto de chegada é a contemplação.
Contudo, depois que a rede está repleta de
peixes, não se pode deixar que escapem e se
vão. Apesar do gozo espiritual que a
contemplação lhe traz, ponha-se a escrever: é o
seu Diário Espiritual, feito agora de maneira
distinta e certamente muito proveitosa.
Não é questão de escrever muito, nem é o
momento de narrar ou descrever o que se
passou. Agora, temos somente de registrar:
·
O que Deus me falou?
·
O que ele realizou em mim?
·
O que ele deixou depositado no meu
interior?
Isso tudo é muito precioso; é algo que não se
pode perder. Você também pode registrar:
·
O que, a partir dessa Palavra, Deus diz
hoje de mim?
·
O que ele diz para mim?
Você recolhe o conteúdo depositado em seu ser
dos dois lados: "O que diz de mim" e "o que diz
para mim". Não estou fazendo um simples jogo
de palavras. São duas maneiras de focalizar a
questão. E não é difícil diferenciar. Veja:
1. O que Deus diz de mim?
- Do que sou, de quem ele me fez, das
qualidades que ele mesmo me deu e quer que eu
assuma e cultive.
- Da minha vocação e missão, do trabalho
específico ao qual me destina e para o qual me
capacitou com os dons naturais que me deu, com
os carismas do Espírito Santo de que m e dotou
por graça.
2. O que ele diz para mim?
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- O que ele quer de mim, que eu seja, que eu
realize.
- Que atitudes quer que eu tome, o que quer que
eu cultive.
- Por que caminhos ele quer que eu vá, que
rumos me indica, que mudanças quer que eu
assuma, o que quer transformar em mim.
Esse é um trabalho que exige mais? Sim,
ele exige mais tempo, mais dedicação, mais
interiorização. Não é trabalho para iniciantes.
Mas, graças a Deus, é trabalho para muita gente.
Se já estiver preparado, não deixe de dar esse
passo à frente.
A Ruminação da Palavra é a medida perfeita
para certos momentos-chave: para dias de retiro,
deserto, revisão; em horas de discernimento,
diante de escolhas e decisões.
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Novo
livros)

Testamento(27

Antigo Testamento(46 livros)

49. Neemias
50. Ageu
01. 1ª Carta de São João
51. Zacarias
25. Gênesis
(Leia 2 vezes)
52. Isaías(5626. Êxodo
02. Evangelho de São João
66)
27. Números
03. Evangelho de São Marcos
53. Malaquias
28. Josué
04. Carta aos Gálatas
54. Joel
29. Juízes
05. Efésios
55. Jonas
30. 1º Samuel
06. Filipenses
56. Rute
31. 2º Samuel
07. Colossenses
57. Tobias
32. 1º dos Reis
08. 1ª e 2ª Tessalonissenses
58. Judite
33. 2º dos Reis
09. 1ª e 2ª Timóteo
59. Ester
34. Amós
10. Tito
60.
35. Oséias
11. Filêmon
Provérbios
36. Isaías(Cap
12. Evangelho de São Lucas
61.
1-39)
13. Atos dos Apóstolos
Eclesiástico
37. Miquéias
14. Carta aos Romanos
62. Cântico
38. Naum
15. Evangelho de São Mateus
dos Cânticos
39. Sofonias
16. 1ª e 2ª Carta aos
63. Livro de
40. Habacuc
Coríntios
Jó
41. Jeremias
17. Carta os Hebreus
64.
42.
18. Carta de São Tiago
Eclesiastes
Lamentações
19. 1ª e 2ª Carta de São
65. 1º
43. Ezequiel
Pedro
Macabeus
44. Abdias
20. 2ª e 3ª Carta de São João
66. 2º
45. Isaías(4021. Carta de São Judas
Macabeus
55)
22. Apocalipse
67. Baruc
46. 1º Crônicas
23. 1ª Carta de João (3ª vez)
68. Daniel
47. 2º Crônicas
24. Evangelho de São João
69. Sabedoria
48. Esdras
(2ª vez)
70. Levítico
71.
Deuteronômio
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B)

Tempo de Oração Pessoal

É um tempo razoável de encontro diário com o
Senhor, de encontro com Jesus vivo, com seu pai
celeste, com o Espírito Santo, com Maria. Este encontro
faz crescer o conhecimento experiencial de Jesus
vivo, o amor na fé, a admiração por Ele, o desejo de
levá-lo aos irmãos. Todo consagrado precisa ser íntimo
de Jesus.

Oração
A oração é a expressão do culto prestado a Deus.
“É surpreendente e misterioso que Deus que é
criador e Pai de tudo queira um relacionamento com
sua criação. Por mais incrível que pareça, é verdade.
Deus quer falar conosco.
Creio que em muitos corações também está o
desejo de se fazer uma experiência profunda com
Deus. Muitas pessoas procuram novas dimensões na
sua vida de oração ou um relacionamento mais estreito
e mais profundo com o Pai na oração. Acho isso uma
maravilha e uma bênção. Sim uma bênção porque é o
próprio Deus que desperta isso nesse coração sedento.
A oração é uma fome, e hoje cada vez mais
precisamos sentir fome de Deus.
Orar é escutar. A oração é uma comunicação com
Deus, e comunicar também é escutar. Um fala o outro
escuta e vice versa.
O problema humano está na escuta. Nós ouvimos
muitas coisas todo o dia, mas custamos a escutar.
Falamos muito e escutamos pouco. É preciso treinar o
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ouvido do coração para escutar Deus. É preciso
aprender a escutar.
Deus tem de ser o centro da oração e na maioria
das vezes nós é que somos o centro. Em nossa
ansiedade começamos agradecendo, pedindo a Deus
algum favor, informando de alguma situação ou
simplesmente pedindo que nos venha ajudar em
nossos problemas. Pensamos que
não podemos
apenas sentar-nos, ou ajoelhar-nos e não fazer nada.
Parece-nos uma perda de tempo, mas não é, seria o
correto.
O centro das nossas orações deve ser Deus. Ele
quer que o escutemos no silêncio do nosso próprio ser,
e somente então é que responde em nosso coração.”
Minha experiência pessoal descobriu uma melhor
forma de oração, é a adoração a Jesus Eucarístico.
Diante da presença Eucarística de Jesus, em meu
silêncio interior, escuto meu Deus falando em minha
alma, tocando meu ser. Há muito o que falar sobre isto,
mas o importante é que você faça a experiência. Boa
oração...
Orar com a Palavra: os passos da Lectio Divina
Cristo é o Verbo, aquele que existe desde o
princípio e pelo qual todas as coisas foram feitas. É a
Palavra Encarnada. Na Bíblia, a Palavra não é apenas
manifestação do pensamento ou da vontade de Deus, é
Cristo vivo que fala conosco. Estar diante da Palavra é
estar diante da pessoa de Cristo.
A palavra de Deus é viva e eficaz e precisamos
descobrir o seu poder e eficácia em nossas vidas. Não
um poder mágico, mas o poder misterioso da graça de
Deus que nos transforma a partir de dentro e faz nascer
em nós o homem novo.
Se quisermos caminhar com Deus, precisamos
aprender a viver diariamente na intimidade da sua
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Palavra. A cada dia o Pai, na sua imensa bondade, nos
dá a sua Palavra como alimento, remédio e sustento
para nossas vidas. Precisamos aprender a viver da
Palavra, ou seja, diariamente nos alimentar dela,
acolhendo-a de forma que ela seja o fundamento da
nossa existência e nos conduza a configuração a
Cristo. O grande desejo do coração de Deus a nosso
respeito é que a imagem do seu Filho seja resgatada
em nós e o caminho seguro que ele nos dá para isso é
a vida orante através da sua Palavra.
A Lectio Divina é o método de oração a partir do
texto da Sagrada Escritura. Em linhas gerais, consiste
em ler atentamente a Palavra de Deus, passando em
seguida à sua meditação, contemplação e ao diálogo
com o seu Autor. A Lectio nos ensina a ter nossa vida
centrada em Deus.

Lectio Divina - Orar com a Palavra de Deus
Meditar e orar com a Palavra de Deus é uma
necessidade do coração e da mente que quer se
alimentar de Deus e deixar-se conduzir por Sua
vontade divina em cada instante da própria vida. Fazer
lectio significa entrar em contato com o sopro de Deus
que dá vida ao homem. Em cada Palavra Deus fala
comigo, e falando me comunica vida, amor, atenção,
providência, afeto.
O texto da Bíblia não é só uma janela por onde
você olha para saber o que aconteceu com os outros no
passado; é também um espelho, para saber o que está
acontecendo hoje com você. O dia que começa com a
Lectio Divina torna-se dia feito pelo Senhor. A Palavra
dá sentido a nossa jornada transformando-a em
caminho de conversão e de santidade.
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O método tradicional da Lectio Divina consta
quatro passos: leitura, meditação, oração e
contemplação.

LEITURA
É o primeiro passo para levar ao entendimento e à
compreensão do texto. A Palavra de Deus não deve ser
lida para ter experiências extraordinárias, mas para
escutar o que Deus tem a lhe dizer, para conhecer a
Sua vontade e poder obedecê-la.Durante a leitura é
importante dar atenção ao texto, procurando o contexto
e origem, para não correr o risco de cair num
fundamentalismo da palavra. Uma ajuda para
esclarecer é usar traduções diferentes da Bíblia e ler
introduções, explicações e notas de rodapé.
A leitura da Palavra deve ser pausada, tranquila e
contínua deixando que o Espírito faça saltar do texto
uma frase, versículo ou ideia que penetre seu coração e
que guiará a sua meditação para ouvir a mensagem
particular que Deus tem para você naquele dia. Alguns
mestres da Lectio Divina recomendam que se deve ler
o mesmo trecho três a quatro vezes, para identificar
bem aquilo que Deus nos deseja comunicar pela
Palavra.
MEDITAÇÃO
A meditação é o momento de descobrir o que
Deus quer falar através daquele trecho da Bíblia para
você naquele dia. É a atualização do texto dentro da
nossa vida. ‘O que o texto diz para mim hoje?’
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A meditação é como o anjo da anunciação que
vem manifestar a vontade de Deus para nós. Como
Maria nós devemos acolher essa Palavra e ser
transformados por ela. A Palavra nos foi dada por Deus
para ser encarnada também na vida e na história de
cada um de nós.
A lectio semeia a Palavra no coração do homem
para que ela brote na meditação ao longo do dia e
assim possa se cumprir na vida dele. Por isso, a
meditação da Palavra, deve ser estendida ao longo do
dia e acabar somente quando o dia se acaba. A
meditação implica em guardar, permanecer e cumprir a
Palavra.

ORAÇÃO
A oração é momento de deixar brotar
naturalmente, a partir da meditação, o louvor, o
arrependimento, a súplica, a gratidão, o pedido de
perdão, a oferta e a adoração a Deus. Também suplicar
as graças necessárias para que possamos
corresponder e cumprir às mensagens encontradas
através da Palavra.

CONTEMPLAÇÃO
Ocorre de modo espontâneo, sem interferência de
quem ora. É dom de Deus que nasce do silêncio
interior, sem palavras e imagens, sem pensamentos e
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sentimentos, para que na presença de Deus possamos
saborear espiritualmente as verdades descobertas e a
ideia inicial. É a hora da intimidade, do abandono, da
entrega e de conformar o nosso ser no Ser de Deus. É
repousar o olhar e o coração em Deus. Tendo entrado
no repouso contemplativo, deixe-se ficar aí.
Não queira voltar e insistir em orações, em
palavras, em sentimentos… e muito menos em
raciocínios e esquemas de ação. Abandone-se e se
deixe conduzir por ele.
Aplicar a Lectio Divina na vida cotidiana é uma
grande graça: comece o dia com a leitura da palavra e
estenda a meditação ao longo do dia todo encerrando
depois com a oração e a contemplação no fim do dia.
Essa forma de orar faz a Palavra penetrar toda a nossa
vida de forma muito concreta para nos transformar e
nos configurar a imagem de Cristo.

C)

Frequência na Eucaristia:

A celebração eucarística é o momento mais
profundo e intenso de encontro e celebração de Jesus
ressuscitado. Toda vez que o consagrado participa da
eucaristia, torna-se sempre mais apaixonado por Jesus.
A

EUCARISTIA

Em minhas pesquisas, curioso como sou, senti a
necessidade de ter algo que falasse da Eucaristia,
também para que os Consagrados da Comunidade de
Oração e Vida Sagrada Família, pudessem cada vez
mais amar Jesus Eucarístico.
Como sou cristão, católico e amo Jesus e sou
apaixonado por Ele e ainda por ser Ministro da
Eucaristia, me senti obrigado a pesquisar e escrever
sobre aquele que adoro e amo.
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“ Primeiramente analisando a palavra "Eucaristia"
que provém de duas palavras gregas "eu-cháris":
"ação de graça", e designa a presença real e
substancial de Jesus Cristo sob as aparências de pão e
vinho.
" Isto é o meu corpo ", disse Jesus na ultima
ceia. Aprendemos que na Eucaristia não se contém
apenas pão e vinho, pois o texto do Evangelho é claro
demais.
Em São João, vemos que os termos de que
Jesus Cristo se serviu, falando a primeira vez deste
grande sacramento: " Eu sou o pão da vida; vossos
pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o
pão que desce do céu, para que o que dele comer não
morra. Eu sou o pão vivo, que desci do céu. Se alguém
comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu
darei é a minha carne, para a vida do mundo " (Jo 6,
48-52).
Estas palavras são muito claras. Que quer dizer
isso:
" Eu sou o pão vivo - o pão que eu darei é a
minha carne ".
É ou não é a carne de Cristo?
É ou não é Cristo que será o pão que
deve ser comido?
Será que Deus não saberia se expressar direito se
desejasse fazer uma simples alegoria?
E não é só isso! Nosso Senhor continua, cada
vez mais positivo e mais claro: " Se não comerdes a
carne do Filho do Homem e não beberdes o seu
sangue, não tereis a vida em vós. O que comer a minha
carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. Porque
a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu
sangue é verdadeiramente bebida. O que come a
minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu
nele. O que me come... viverá por mim. Este é o pão
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que desceu do céu... O que come este pão, viverá
eternamente!" (Jo 6, 54 - 59).
Eis um trecho claríssimo, que não deixa margem
a dúvidas. Nosso Senhor afirma categoricamente: " ...
minha carne é verdadeiramente comida ". É impossível
negar algo tão claro: a carne de Cristo, dada aos
homens para remissão dos pecados, é para ser comida;
e quem comer desta carne " viverá eternamente ".
Jesus afirma, repete, reafirma, e explica que o
pão que ele vai dar é o " seu próprio corpo " - que seu
corpo é uma " comida " - que seu sangue é uma "
bebida " - que é um pão celeste que dá a vida eterna. E
tudo isso é positivo, repetido mais de 50 vezes, sem
deixar subsistir a mais leve hesitação. Jesus não diz
que é um sinal ele fala claramente, ou você crê em
Jesus ou não terá parte com Ele.
Ao negar a presença eucarística, o descrente
nega as palavras de Cristo.
Jesus diz: " Este é o meu corpo ".
Jesus afirma: " Minha carne é verdadeiramente
comida ".
Jesus completa: " O que me come... viverá por
mim .".
Jesus repete a afirmação: " O que come a minha
carne, fica em mim ". Leia João seis, um a sessenta e
oito (Jo 6,1 - 68). É como se afirmasse: quem não
desejar aceitar a verdade, que se retire com os outros!
A verdade é essa e não muda. Se creres terás parte
comigo.
São Pedro responde com fé: " Senhor,
para quem havemos de ir? Tu tens as palavras de vida
eterna. E nós cremos e conhecemos que tu és Cristo, o
Filho de Deus " (Jo 6, 67-70).
É a cena da promessa da eucaristia, que ia sendo
preparada por Nosso Senhor em seus Apóstolos, que
acreditavam e amavam mesmo sem entender!
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Examinemos a instituição da Eucaristia.
O dia escolhido é a véspera da morte do Messias.
Em meio das ternuras lacerantes do adeus, neste
momento onde, deixando aqueles que se amam, fala-se
com mais coração e com mais firmeza, porque, estando
para morrer, não se estará mais para explicar ou
interpretar as próprias palavras. Neste momento, pois,
num festim preparado com solenidade (Lc 22, 12),
impacientemente desejado (Lc 22, 15), eis que se
passa:
" Quando estavam ceando, Jesus tomou o pão,
benzeu-o e partiu-o, e deu-o a seus discípulos, dizendo:
Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós
- Fazei isto em memória de mim " (Lc 22, 19).
" E tomando o cálice, deu graças, e o deu a eles,
dizendo: Bebei deste todos, porque isto é o meu
sangue do novo testamento, que será derramado por
muitos, para a remissão do pecado " (Mt 26, 27-28)
O original grego é mais forte ainda: " Isto é o meu
corpo, meu próprio corpo, o mesmo que é dado por vós
- Isto é meu sangue, meu próprio sangue da nova
aliança, o sangue derramado por vós em remissão dos
pecados ".
E no texto siríaco, tão antigo como o grego, feito
no tempo dos Apóstolos, diz-se: O que se nos dá " é o
próprio corpo de Jesus, seu próprio sangue ".
Não há outro sentido possível nesses textos. É a
presença real afirmada, pelo Messias, Redentor nosso,
que derramou seu sangue na Cruz por nossos pecados.
Que precisão nas palavras e que autoridade!
Quanto poder nestas palavras. " Isso é meu corpo! " E
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esse é o corpo do Cristo. O corpo que cura, que liberta,
que sara.
São Paulo, na sua epístola aos Coríntios (11, 23 30):
" Eu recebi do Senhor... que, na noite em que foi
traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e
disse: Tomai, comei: isto é o meu corpo que será
entregue por vós; fazei isto em memória de mim. Do
mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Esta é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, todas
as vezes que comerdes este pão e beberdes este
cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o
cálice indignamente, será culpado do corpo e do
sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si
mesmo... Porque o que come e bebe indignamente,
como e bebe para si mesmo sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há
entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem
(o sono da morte) " (I Cor 11, 23 - 30).
São Paulo diz," Quem comer este pão ...
indignamente, será culpado do corpo do Senhor " ( 1
Cor 11, 27 ) - e ainda no mesmo sentido: " O que come
indignamente, come a sua própria condenação, não
discernindo o corpo do Senhor " (1 Cor 11, 29).
Ou seja, São Paulo afirma que, comungando
indignamente, somos culpados do corpo de Jesus
Cristo. Ora, como é que alguém pode ser culpado do
corpo de Cristo se este corpo não estiver no pão que
come?
Comer um pedaço de trigo, sem devoção e com a
alma manchada, pode ser um crime, o qual a vítima "
come sua própria condenação "? É ridículo!
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O que São Paulo afirma acaba condenando
aquele que não acredita: É culpado do corpo do Senhor
e come sua própria condenação, quem não discerne o
corpo de Cristo de um vulgar pedaço de pão, e come
este pão indignamente.”
Esta é uma verdade irrefutável da Eucaristia.

O MILAGRE EUCARÍSTICO DE LANCIANO
Ouvia falar do milagre de Lanciano e desejei
conhece-lo. Saí para pesquisar e veja que riqueza
encontrei vasculhando textos e livros católicos que
falam da nossa Igreja.
"Eu sou o pão da vida.( o pão da vida é a carne de
Cristo). Vossos pais, no deserto, comeram o maná e
morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que
não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão
vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá
eternamente. e o pão, que Eu hei de dar, é a minha
carne para a salvação do mundo" (Jo6,48-58).
O Senhor por meio de um tal milagre, vem,
verdadeiramente, em socorro de nossa incredulidade.
Por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano
(antigamente Anciano), viviam no mosteiro de São
Legoziano, os monges de São Basílio e entre eles havia
um cuja fé parecia vacilante e ele era perseguido todos
os dias pela dúvida de que a Hóstia consagrada fosse o
verdadeiro corpo de Cristo e o vinho, seu verdadeiro
sangue.
Certa manhã, celebrando a Santa Missa, mais do
que nunca, atormentado pela sua dúvida, após proferir
as palavras da consagração, ele viu a Hóstia converterViver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )
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se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Sentiu-se
confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso
Milagre.
A Hóstia-carne apresentava, como ainda hoje se
pode observar uma coloração ligeiramente escura,
tornando-se rósea se iluminada pelo lado oposto e tinha
uma aparência fibrosa; o sangue era de cor terrosa,
coagulado em cinco fragmentos de forma e tamanhos
diferentes.
O milagre aconteceu por volta do século VII e o
protagonista do Milagre foi um monge basiliano que
estava celebrando a Missa em rito Latino.
O Milagre Eucarístico permanece, durante os
cinco séculos que esteve custodiado pelos monges
basilianos e depois pelos beneditos estava exposto
num precioso relicário de marfim sobre um altar lateral
da Igreja.
A partir de 1713 até hoje, a carne passou a ser
conservada numa custódia de prata, e o sangue, num
cálice de cristal.
O reconhecimento eclesiástico do Milagre, deu-se
a partir de 1574, veio juntar-se o pronunciamento da
Ciência Moderna através de minuciosas e rigorosas
provas de laboratório.
Foi em novembro de 1970, que os frades menores
conventuais, sob cuja guarda se mantém a igreja do
Milagre (desde 1252 chamada de São Francisco)
decidiram, devidamente autorizados, confiar a dois
médicos de renome profissional e idoneidade moral, a
análise científica das relíquias. Para tanto, convidaram
o Doutor Odoardo Linoli, chefe de serviço dos hospitais
reunidos de Arezzo e livre docente de Anatomia e
Histologia patológica e de Química e Microscopia
Clínica, para, assessorado pelo professor Ruggero
Bertelli, Professor emérito de Anatomia Humana Normal
na Universidade de Siena, proceder aos exames.
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Após alguns meses de trabalho exatamente a 4 de
março de 1971, os pesquisadores publicaram um
relatório contendo o resultado das análises:
A carne é verdadeira carne.
O sangue é verdadeiro sangue.
A carne do tecido muscular do coração (
miocárdio, endocárdio e nervo vago).
A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo
(AB) ( o mesmo tipo de sangue analisado no Sudário) e
pertencem à espécie humana.
Fato extraordinário: Trata-se de carne e sangue
de uma Pessoa VIVA, vivendo atualmente, pois que
esse sangue é o mesmo que tivesse sido retirado
naquele mesmo dia de um ser vivo.
A conservação da carne e do sangue deixados em
estado natural durante 12 séculos e expostos à ação de
agentes atmosféricos e biológicos, permanece um
fenômeno extraordinário.
Vários estudos já haviam sido realizados ao longo
dos tempos. Nos tempos mais modernos devem
destacar-se o seguinte:
O milagre de Lanciano (e todos os outros
numerosos
milagres
eucarísticos)
confirma
clarissimamente a Revelação sobre a Eucaristia como a
entendem os Católicos. São rejeitadas, não combinam
de maneira nenhuma com o Milagre de Lanciano, as
diversas interpretações protestantes e cismáticas e
enquanto divergentes da Igreja Católica:
Na Eucaristia, está realmente presente Jesus
Cristo sob as aparências de pão e vinho
(transubstanciação). Não se trata somente de
"presença" pela graça significada pelo sacramento, nem
se trata de um ato meramente de comemoração
simbólica como afirmam os protestantes.
E Jesus Cristo permanece nas Hóstias
consagradas conservadas nos sacrários.(não presença
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só durante o momento da comunhão como interpretam
os protestantes
O milagre de Lanciano aconteceu precisamente
no momento da Consagração. Assim consta de todos
os documentos antigos. Esse é portanto, o momento da
Transubstanciação
O Milagre Eucarístico de Lanciano é categórico e
decisivo. A ciência, com técnicas e meios excepcionais
e precisos, fornece a certeza do Milagre.
Em virtude disto a Igreja celebra o Corpus Cristi
(O Corpo de Cristo).

D)

Adoração ao Santíssimo Sacramento

Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele prestarás
culto (Lc 4,8)A adoração é o primeiro ato da virtude da
religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus,
como o Criador e o Salvador, o Senhor e o Mestre de
tudo o que existe, o Amor infinito e misericordioso. Mas
para vivenciar esse momento plenamente, é necessário
entender oque é adorar e o porque de adorar...
Oque é Adorar?
A adoração exige amor extremo, sem reservas,
fazendo com que a pessoa, seja levada a reverenciar a
Deus com orações, devoção e honra. "Adorar a Deus é,
no respeito e na submissão absoluta, reconhecer 'o
nada da criatura', que não existe a não ser por Deus.
Adorar a Deus é, como Maria no Magnificat, louvá-lo,
exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com
gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é
santo. Adoração do Deus único liberta o homem de se
fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da
idolatria do mundo." (CIC 2096, 2097).
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Porque adorar?
A adoração é o primeiro ato da virtude da religião.
Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o
Criador e o Salvador, o Senhor e o Mestre de Tudo o
que existe, o Amor infinito e misericordioso. “Adorarás o
senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto” (Lc 4,8), diz
Jesus, citando o Deuteronômio (6,13).
Toda vez que estivermos perante o Santíssimo
esteja Ele exposto ou no sacrário devemos nos colocar
numa atitude de despojamento e professarmos a fé na
sua presença no pão e no vinho que para nós são
Corpo e Sangue de Cristo. E devemos fazê-lo de forma
espontânea e com todo o coração.

Como adorar?
Quando estamos em adoração estamos
reconhecendo a Jesus como nosso único Senhor e
Salvador. Estar em adoração é despojar-se de si e se
entregar a Ele. É se fazer humilde, como os três reis
magos e entregar a Jesus tudo o que temos de mais
valor. É dizer sempre "Onde está o Rei ... viemos
adorá-lo" (Mt 2,2). É assumir ser pecador e dizer para
Ele: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim!" (Mc
10,47) e confiar em sua misericórdia. É louvar a Deus
por todas as graças que Ele derrama em nossa vida:
“Hosana ao filho de Davi! Bendito seja aquele que vem
em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus!”
(Mt 21,9).
A adoração a Cristo exprime-se nas diversas
formas de devoção eucarística:
- Na Santa Missa: no momento da transubstanciação
(mudança da substância do pão e vinho na substância
do corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da
consagração) e da elevação;

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 159

- Na exposição do Santíssimo Sacramento: quando o
corpo de Cristo (Eucaristia) é exposta em um
hostensório;
- Na visita ao Sacrário: nos momentos em que a Igreja
está aberta, visitar Jesus no sacrário para adoração;
- Na genuflexão (ato de ajoelhar) diante do Sacrário:
dobrar o joelho até ao chão ao passar em frente ao
Santíssimo Sacramento quando estiver exposto ou no
sacrário;
- Na adoração da Cruz: na Sexta-Feira Santa.

Quinze minutos de Adoração
(Baseado em textos de Santo António Maria Claret)
Muitas vezes nos colocamos diante de Jesus presente
na Eucaristia e, envolvidos com nossos problemas e
tribulações, não aproveitamos esses momentos
preciosos diante de Deus Vivo. Padre António Maria
Claret (1807 - 1870), fundador dos Claretianos,
inspiradamente desenvolveu textos que nos levam a
uma profunda intimidade com Deus na oração. Deve-se
fazer a oração diante do Santíssimo, por um período
mínimo de quinze minutos, se possível diariamente.
Inicie sempre a sua Adoração procurando ouvir a Voz
de Jesus dizendo-lhe: “Não é preciso, meu filho(a),
saber
muito
me
agradar;
basta
amar-me
fervorosamente. Fala-me, pois, de uma maneira
simples, assim como falarias com o mais íntimo dos
amigos…”.
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Tens algum pedido em favor de alguém?
Menciona-me o seu nome e diz-me o que desejas
que eu lhe faça. Pede muito. Não receies pedir.
Conversa comigo, simples e francamente, sobre os
pobres que gostarias de consolar, sobre os doentes que
vês sofrer, sobre os desencaminhados que tanto
desejas ver no caminho certo. Diz-me a favor deles ao
menos uma palavra.
E tu, não precisas de alguma graça?
Diz-me abertamente que te reconheces orgulhoso,
egoísta, inconstante, negligente…E pede-me, então,
que Eu venha em teu auxílio nos poucos ou muitos
esforços que fazes para te livrares dessas faltas. Não te
envergonhes! Há muitos justos, muitos santos no céu,
que tinham exatamente os mesmos defeitos. Mas
pediram com humildade, e… pouco a pouco se viram
livres deles. Tão pouco deixes de me pedir saúde, bem
como bons resultados nos teus trabalhos, nos teus
negócios ou estudos. Posso dar-te e realmente te darei
tudo isso, contanto que não se oponha à tua
santificação, mas antes a favoreça. Mas quero que o
peças. O que necessitas precisamente hoje? Que
posso fazer por ti? Ah, se soubesses quanto Eu desejo
ajudar-te!
Andas preocupado com algum projeto?
Conta-me. O que é que te ocupa? Que pensas?
Que desejas? Que posso Eu fazer por teu irmão, por
tua irmã, pêlos teus amigos, pela tua família, pêlos teus
superiores? Que gostaria tu de lhes fazer? E no que se
refere a mim, não sentes o desejo de me ver
glorificado? E não queres fazer um favor aos amigos
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que amas, mas que talvez vivam sem jamais pensar em
mim?
Dize-me, em que se detém hoje, de maneira
especial, a tua atenção?
Que desejas mais vivamente? Quais os meios que
tens para alcançar? Conta-me se não consegues fazer
o que desejas e Eu te indicarei as causas do insucesso.
Não gostarias de conquistar os meus favores?
Por acaso estás triste ou mal-humorado?
Conta-me com todos os pormenores o que te
entristece. Quem te feriu? Quem ofendeu o teu amor
próprio? Quem te desprezou? Conta-me tudo. Então,
em breve, chegarás ao ponto de me dizer que imitandome, queres perdoar tudo e de tudo te esqueceres.
Como recompensa hás de receber a minha bênção
consoladora.
Acaso tens medo?
Sentes na tua alma melancolia e incerteza que,
embora não justificadas, não deixam de ser dolorosas?
Lança-te nos braços da minha amorosa Providência.
Estou contigo, a teu lado. Vejo tudo, ouço tudo e, em
momento algum te desamparo. Sentes frieza da parte
de pessoas que antes te queriam bem e que agora,
esquecidas, se afastam de ti apesar de não encontrares
em ti motivo algum para isso? Roga por elas, pois se
não forem obstáculo à sua santificação, Eu as trarei de
volta a teu lado.
Não tens alguma alegria que possas partilhar
Comigo?
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Por que não me deixas tomar parte na tua vida
com a força de um bom amigo? Conta-me o que desde
ontem, desde a tua última visita, consolou e agradou
teu coração. Talvez fossem surpresas agradáveis;
talvez se tenham dissipado teus negros receios; talvez
tenhas recebido boas noticias, uma carta, uma
demonstração de carinho; talvez tenhas conseguido
vencer alguma dificuldade ou sair de algum apuro. Tudo
é obra minha. Dize-me simplesmente, como um filho ao
seu pai: “Obrigado, meu Pai, obrigado!”
E não queres prometer-me alguma coisa?
Bem sabes que eu leio que está no fundo do teu
coração. É fácil enganar os homens, mas a Deus não
podes enganar. Fala-me, pois, com toda a sinceridade.
Fizeste o propósito firme de, no futuro, não mais te
expores àquela ocasião de pecado, de te privares do
objeto que te seduz, de não mais leres o livro que
exalta a tua imaginação, de não procurares a
companhia das pessoas que perturbam a paz da tua
alma? Serás novamente amável e condescendente
para agradar àquela outra, a quem, por ter te ofendido,
consideraste até hoje como inimiga?
Ora, meu filho, volta agora às tuas ocupações
habituais: ao teu trabalho, à tua família, aos teus
estudos; mas não esqueça os quinze minutos desta
agradável conversa que tiveste aqui, a sós comigo, no
silêncio do santuário. Pratica tanto quanto possível o
silêncio, a modéstia, o recolhimento, a serenidade e a
caridade para com o próximo. Ama e honra minha Mãe
que é também tua. E volta amanhã, com o coração
mais amoroso, mais entregue a mim.No meu coração
hás de encontrar, em cada dia, um amor totalmente
novo, novos benefícios e novas consolações. Vem que
Eu aqui te espero”. (Texto extraído do livro: “Uma visita
ao Santíssimo Sacramento” – Editora Canção Nova)
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Não perca tempo
“Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o
muitas vezes no Sacrário.
Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus
muitas vezes.”
Adoração
ao
Santíssimo
Sacramento
( Composta por São Tomás de Aquino, a pedido do
Papa Urbano IV. 1263 )
Eu vos adoro devotamente, oh! Divindade escondida,
que verdadeiramente Se oculta sob estas aparências, a
Vós, meu coração submete-se todo inteiro, porque, vos
contemplando, tudo desfalece.
A vista, o tato, o gosto falham com relação a Vós mas,
somente em vos ouvir em tudo creio. Creio em tudo
aquilo que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro
que esta Palavra de Verdade.
Na Cruz, estava oculta somente a vossa Divindade,
mas aqui, oculta-se também a vossa Humanidade.
Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo
que pediu o ladrão arrependido.
Não vejo, como Tomé, as vossas chagas, entretanto,
vos confesso meu Senhor e meu Deus.
Faça que eu sempre creia mais em Vós, em vós
esperar e vos amar.
Oh! memorial da morte do Senhor, Pão vivo que dá
vida aos homens, faça que minha alma viva de Vós, e
que à ela seja sempre doce este saber.
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Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou
imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz
salvar todo o mundo e apagar todo pecado.
Oh! Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize
aquilo que tanto desejo: Que eu veja claramente vossa
face revelada; que eu seja feliz contemplando a vossa
glória. Amém.
E) Confissão Mensal
O consagrado tem consciência de sua fragilidade,
de suas infidelidades, da necessidade do perdão
misericordioso de Deus. Por isso procura o sacramento
da penitência ou confissão frequente, pois acontece
muita libertação e cura psicológica e emocional.
Confissão
É o sacramento da misericórdia de Deus, é a
festa do pecador arrependido.
"Aqueles que se aproximam do sacramento da
penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da
ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são
reconciliados com a Igreja que feriram pecando e ao
qual colabora para sua conversão com caridade,
exemplo e orações. " (Conc.Vat. II, LG 11)
Cristo confiou o exercício do poder de absolver os
pecados ao ministério apostólico. A este é confiado o
"ministério da reconciliação" (2Cor 5,18). O apóstolo
na pessoa do padre é enviado "no nome de Cristo", e é
Deus mesmo que, por meio dele, exorta e suplica.
"Deixai-vos reconciliar com Deus" (2Cor 5,20)
Para uma confissão frutuosa
1 - Para confessar bem é necessária uma preparação
imediata com a oração. Em seguida, faz-se um atento
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exame de consciência a partir da última confissão bem
feita.Isto significa confrontar-se com a palavra de Deus
para distinguir as próprias incoerências, defeitos e
fraquezas em pensamentos, palavras, atos e omissões
frente às exigências do Evangelho.
2 - Sentir dor e aversão dos pecados cometidos com o
propósito de não mais incorrer nos mesmos erros.
3 - Confessar ao sacerdote, "embaixador de Deus",
todos os pecados graves ou mortais segundo a espécie
e o número; é muito útil confessar-se com frequência,
mesmo os pecados veniais, porque se recebe um dom
da graça que dá força no caminho de imitação de
Cristo.
4 - Fazer todo possível para reparar o mal. A absolvição
apaga o pecado, mas não corrige todas as desordens
que ele causou. Por isso perdoado do pecado, o
pecador deve ainda recuperar a plena saúde espiritual.
O exercício penitencial que o confessor sugere
não é dado só para expiação dos pecados cometidos e
para reparar eventuais danos causados, mas também
como ajuda para iniciar uma vida nova e favorecer a
plena reparação da enfermidade do pecado. Esta
reparação é a expressão de uma revisão autêntica da
vida, na qual o penitente procura suportar e reparar os
efeitos maléficos de suas ações ou omissões, no
seguimento de Cristo e em solidariedade com seus
irmãos, sobretudo com aqueles diretamente atingidos
pelos seus pecados. Ela pode consistir em orações,
mortificações, e em obras de misericórdia.
Como o Consagrado deve confessar-se
Depois que alguém se preparou para a confissão
com a oração e o exame de consciência, aguarda
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pacientemente sua vez invocando para si e para o
próximo à luz do Espírito Santo e graça de uma
conversão radical.
Aproximando-se do sacerdote, faz o sinal-de-cruz.
O penitente pode escolher confessar-se com ou sem
confessionário, ficar de joelhos ou sentado (onde
houver possibilidade).
Então pode iniciar a confissão dizendo: "Abençoa-me
Padre, eu pequei". Em seguida diz com a maior
precisão possível o tempo transcorrido desde a última
confissão, seu estado de vida (celibatário, casado,
viúvo, estudante, consagrado, noivo ou namorado...) e
se cumpriu à penitência recebida da última confissão.
Pode ainda levar ao conhecimento do confessor
os acontecimentos nos quais se sentiu particularmente
perto de Deus, os progressos feitos na vida espiritual.
Segue-se a confissão dos pecados, com
simplicidade e humildade, expondo os fatos que são
transgressões da lei de Deus e que mais intensamente
pesam na consciência. São confessados primeiro os
pecados graves ou mortais, segundo sua espécie e
número sem perder-se em detalhes e sem diminuir a
própria responsabilidade. Para se obter um aumento da
graça e força no caminho de imitação de Cristo,
confessam-se também os pecados veniais.
Agora se dispõe a acolher os conselhos e
advertências do confessor aceitando a penitência
proposta .O
sacerdote pronuncia a fórmula da
absolvição.
O
penitente
despede-se
do
sacerdote
respondendo à sua saudação: "AMÉM" e então
permanece um pouco na Igreja agradecendo ao
Senhor.
Ato de contrição
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Meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morreste na
cruz, Perdoa os meus pecados.
Já não quero mais pecar. Amém.

F) A Oração Comunitária
A unidade do povo de Deus em oração mostra-se
quando pedimos em harmonia, quando buscamos algo
em concordância e quando batemos na porta da
provisão divina como uma só pessoa, convicta da
resposta divina.
Aprender a rezar juntos é uma atitude que
trabalha com o nosso egoísmo, desafia a nossa fé
comum e prova o nosso amor solidário. Se tomamos a
oração do Pai-nosso como um modelo a ser seguido,
convém observar a sua ênfase comunitária, na qual os
pedidos aparecem na primeira pessoa do plural. Neste
sentido precisamos reconhecer que a oração individual
de cada consagrado não substitui e nem pode
desprezar a força da oração comunitária.
Em Colossenses 1, 9 - Por essa razão, desde o
dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por
vocês e de pedir que sejam cheios do pleno
conhecimento da vontade de Deus, com toda a
sabedoria e entendimento espiritual.
Uma das melhores coisas que podemos fazer
pelas pessoas em quem temos interesse – pais, filhos,
cônjuge, amigos, família, vizinhos, colegas de trabalho,
pessoas necessitadas em todo o mundo – é REZAR.
Talvez não possamos oferecer-lhes boa saúde,
segurança financeira ou proteção, mas podemos orar
para que Deus as cure, sustente e mantenha seguras.
O ato de rezar por outros é um dos melhores
presentes que podemos dar. Cada vez que buscamos a
presença de Deus e a liberação de seu poder em favor
de alguém, grandes coisas acontecem. É o meio mais
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eficaz para tocar as pessoas e fazer diferença na vida
delas.
A oração mais importante que podemos fazer
pelos outros é que venham a conhecer a melhor a Deus
e que ele os ajude a compreender sua vontade, crescer
em sabedoria espiritual e viver de maneira a honrá-lo.
Podemos orar para que se pareçam mais com Jesus e
produzam o fruto do seu Espírito.
Podemos pedir que Deus lhes abra o coração
para que possam ouvi-lo. Isso não significa que sempre
haverá uma resposta imediata. Algumas vezes pode
levar dias, semanas, meses e até anos. Nossas
orações, entretanto, nunca se perdem ou são
desvalorizadas. Se orarmos, algo ocorrerá na vida
daqueles por quem oramos, quer percebamos quer
não. Nada que precise acontecer em nossa vida e na
vida de nossos entes queridos ocorre sem a presença e
o poder de Deus. A oração convida e ativa ambos.
Quando oramos uns pelos outros, mesmo que não
percebamos… grandes obras e milagres acontecem.
Deus ouve e valorize cada oração que fazemos e nada
do que oramos uns pelos outros é em vão, pelo
contrário, as nossas orações pelo o próximo sempre
frutifica muito mais rápido que se possa imaginar.
O Consagrado da Comunidade filhos do Céu,
deve adquirir o hábito de orar por todos que conhece,
que te cercam e que você ama e convive. Ative sempre
o poder de Deus na vida de todos orando uns pelos
outros, indiferente das circunstâncias e situações de
vida.
Quando você não souber como ajudar o próximo,
apenas reze pela vida dele (a) e veja tudo se
transformando pouco a pouco e todas as suas orações
surgindo efeito em sua vida e na vida da pessoa, pois,
orar também é ajudar e/ou servir. Saiba que, você pode
mudar a vida do seu próximo apenas rezando!
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A penitência ou confissão, o jejum, a abstinência,
a catequese, a evangelização, a oração do terço, etc.
são oportunidades de crescer na vida consagrada, no
amor pelo Senhor e pelos irmãos.”

G) Oração do Rosário ( Terço )
O Rosário é o meio de salvação dos mais
poderosos e eficazes que nos é oferecido pela Divina
Providência contra Satanás e seus sequazes, que
procuram perder as almas.
“A Santíssima Virgem revelou ao Bemaventurado Alain de la Roche que, depois do Santo
Sacrifício da Missa, que é o primeiro e mais vivo
memorial da Paixão de Jesus Cristo, não havia devoção
mais excelente e meritória que o Rosário, que é como
que um segundo memorial e representação da vida e
da Paixão de Jesus Cristo”.
O Rosário vem do latim Rosarium que quer
dizer: COROA DE ROSAS. Todas as vezes que
dizemos uma Ave-Maria é como se déssemos a Nossa
Senhora uma linda rosa; com cada Rosário completo
Lhe damos uma coroa de rosas. Assim como nossa
Mãe Co-redentora que É, intercede á Deus pela nossa
Salvação.
O Rosário é composto de 153 Ave-Marias,
correspondente aos 150 Salmos da Bíblia (ao Saltério
de Davi), mais as 03 Ave-Marias no início do Rosário
correspondente a Saudação Angélica do Arcanjo
Gabriel, (o Ângelus), anunciando e agradecendo a
DEUS a nossa Salvação por JESUS CRISTO;
perfazendo assim os 153 grandes peixes que São
Pedro e seus discípulos pescaram no lago de
Tiberíades, na terceira vez que JESUS se manifestou
aos seus discípulos, após a Sua RESSURREIÇÃO.
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É a misteriosa pesca milagrosa de que fala a
Bíblia. Veja no Evangelho de João 21, 1-15.
O Rosário é a rede que pesca almas para
Deus, com o auxílio da Mãe de Deus. Os discípulos
sozinhos não pescaram nada. Com Jesus os discípulos
pescaram tudo.
Sem o auxilio e a intervenção de DEUS e de
MARIA e todo o Céu, nada podemos e nada fazemos.
O nome Terço quer dizer a terceira parte do
Rosário. Para rezar o Rosário completo é necessário
rezar três vezes o terço perfazendo as 153 Ave-Marias.

Promessas da Virgem MARIA SANTÍSSIMA
Ao Beato Alano, Ela disse: "Grande quantidade de
indulgências foram concedidas ao meu Rosário, mas
fica sabendo que Eu acrescentarei ainda muitas mais,
aos que rezarem o terço em estado de graça, de
joelhos e devotamente. E a quem nas mesmas
condições perseverar nessa devoção, Eu lhe obterei no
fim da vida, como recompensa por esse bom serviço, a
plena remissão da pena e da culpa de todos os seus
pecados".
E a todos aqueles que rezam o Rosário
(diariamente).
Aparecendo-lhe certa vez recomendou-lhe que
promovesse assiduamente, entre todos os seus irmãos,
a devoção ao seu Santo Rosário, e para todos Ela fez
as seguintes promessas:
1. Terão sua proteção especialíssima durante a vida.
2. Uma morte feliz.
3. A eterna salvação de sua alma.
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4. Não morrerão sem os sacramentos.
5. Não serão flagelados pela miséria.
6. Tudo obterão por meio do Rosário.
7. A devoção ao Rosário será sinal certo de salvação.
8. Livrará do purgatório, no dia em que morrerem, os
que tiverem rezado o Rosário.
9. Terão uma grande glória no céu.
10. Aos que propagarem a devoção do Rosário, Maria
Ssma. promete socorrer em todas as suas
necessidades.
Como Rezar o Terço de Nossa Senhora
* Inicia-se com o sinal-da-cruz
(quando em grupo é sempre bom usar um canto para
iniciar e entre as dezenas);
*

segurando a cruz do terço, reza-se o credo;

* Seguem-se um Pai-Nosso, três Ave-Maria e um
Glória-ao-Pai
( saudação à Santíssima Trindade); começa a
recitação das dezenas;
*
anúncio do mistério, a leitura bíblica e uma pausa
de silêncio, para meditar;
*
em cada mistério, rezam-se um Pai-Nosso, dez
Ave-maria, um Glória-ao-Pai e, no final, a jaculatória:
"Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do
inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei
principalmente aquelas que mais precisarem";
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*
'No final da última dezena do terço, rezar uma
Salve-rainha:
- Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos
benefícios que recebemos de vossas mãos liberais.
Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo de
vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar vos
saudamos com uma Salve-rainha:
* Rogai por nós Santa Mãe de Deus. Para que sejamos
dignos das promessas de Cristo".

Terço de Nossa Senhora
Inicie fazendo o sinal da Cruz:
Em nome do Pai, e do Filho, + e do Espírito Santo.
Amém.
Segurando o Crucifixo do Terço reze o Credo:
Após, reze a oração do Pai-Nosso:
Reze então três vezes a Ave-Maria:
Após reze o Glória-ao-Pai:
Oferecimento do terço:
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Terço que
vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa
Redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria,
vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, as
virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de
ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção.
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Primeiro Mistério: (Oriente-se pela tabela logo abaixo
conforme
os
dias
da
semana)
No primeiro Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Segundo Mistério: (Oriente-se pela tabela logo abaixo
conforme
os
dias
da
semana)
No segundo Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Terceiro Mistério: (Oriente-se pela tabela logo abaixo
conforme
os
dias
da
semana)
No terceiro Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Quarto Mistério: (Oriente-se pela tabela logo abaixo
conforme
os
dias
da
semana)
No quarto Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
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Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Quinto Mistério: (Oriente-se pela tabela logo abaixo
conforme os dias da semana)
No quinto Mistério contemplamos...
Reze a oração do Pai-Nosso.
Reze então dez vezes a a Ave-Maria.
Após reze o Glória-ao-Pai.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o Céu, principalmente
aquelas que mais precisarem.
Agradecimento:
Infinitas graças Vos damos, soberana Rainha, pelos
benefícios que todos os dias recebemos de vossas
mãos liberais. Dignai-Vos, agora e sempre, tomar-nos
debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais Vos
obrigar, Vos saudamos com uma Salve Rainha:
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém.
MISTÉRIOS DO TERÇO
MISTÉRIO GOZOSOS SOBRE A INFÂNCIA DE
JESUS (segunda e sábado)
1. Mistério: Anunciação do anjo São Gabriel a Nossa
Senhora (Lc 1, 26-38)
2. Mistério: Visita de Nossa Senhora à sua prima Santa
Isabel (Lc 1,39-56)
3. Mistério: Nascimento de Jesus em Jesus (Lc 2,1-21)
4. Mistério: Apresentação do Menino Jesus no templo
(Lc 2,22-40)
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5. Mistério: Encontro de Jesus no templo entre os
doutores da lei (Lc 2,41-52)
MISTÉRIOS DOLOROSOS SOBRE A PAIXÃO DE
JESUS (terça e sexta-feira)
1. Mistério: Agonia morta de Jesus no horto das
Oliveiras (Mt 26,36-56)
2. Mistério: Flagelação de Jesus atado à coluna(Mt
27,11-26)
3. Mistério: Coroação de espinhos de Jesus por seus
algozes (Mt 27,27-31)
4. Mistério: Subida dolorosa do Calvário (Jo 19,17-24)
5. Mistério: Crucificação de Jesus (Jo 19,25-37)
MISTÉRIOS GLORIOSOS - A RESSURREIÇÃO DE
JESUS E DE SUA MÃE MARIA (quarta-feira, e
domingo).
1. Mistério: Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo
(Jo 20, 1-18)
2. Mistério: A ascensão Gloriosa de Jesus ao Céu (Lc
24, 50-53)
3. Mistério: Descida do Espírito Santo sobre os
apóstolos (Ato 2,1-13)
4. Mistério: Assunção Gloriosa de Nossa Senhora ao
céu (Sl 44,11-18)
5. Mistério: Coroação de Nossa Senhora no Céu(Apo
12, 1-4)
MISTÉRIOS LUMINOSOS (quinta-feira)
1. Mistério: Batismo do Senhor no Jordão (Cor 5, 21 Mt 3, 17)
2. Mistério: Bodas de Caná (Jo 2, 1-12)
3. Mistério: A proclamação do Reino (Mc 1, 15)
4. Mistério: A Transfiguração de Jesus (Lc 9, 35)
5. Mistério: Instituição da Eucaristia (Jo 13, 1)
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OBS: PARA REZAR O TERÇO REZA-SE OS
MISTÉRIOS DO DIA E PARA REZAR O ROSÁRIO
REZA-SE TODOS OS MISTÉRIOS.
H) Santa Missa
"A santa Missa é o sacrifício do Corpo e do
Sangue de Jesus Cristo que, sob as espécies do pão e
do vinho, se oferece por mãos do sacerdote a Deus
sobre o altar, memória e renovação do sacrifício da
Cruz." (Catecismo de São Pio X)
A Santa Missa é o sacrifício do Corpo e do
Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido em
nossos altares, em memória do Sacrifício da Cruz. O
Santo sacrifício da Missa é oferecido para adorar e
glorificar a Deus, para obter o perdão dos pecados,
para pedir graças e favores pessoais e também pelas
almas do Purgatório. É o Sacrifício da Nova Lei,
instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, no qual são
oferecidos a Deus o Corpo e o Sangue de Jesus, sob
as aparências do pão e do vinho.
É uma prolongação perene e incruenta (sem
derramamento de sangue) do mesmo Sacrifício do
Calvário. Ambos os sacrifícios, o da Cruz no Calvário, e
o da Missa em nossos altares, constituem um único e
idêntico sacrifício, pois que a Vítima e o Oferente
destes sacrifícios é o próprio Nosso Senhor Jesus
Cristo.
O Sacerdote, como "Mediador entre Deus e os
Homens" (1 Tim. 2, 5) oferece o Santo Sacrifício da
Missa em nome de Jesus Cristo e da sua Igreja, pela
salvação do mundo.
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A Paixão de Cristo constitui a essência mesma do
Santo Sacrifício da Missa. Por isso, afirmou o Apóstolo
São Paulo: "Todas as vezes que comerdes deste Pão e
beberdes deste Vinho, relembrarei a morte do Senhor,
até que Ele venha". (I Cor, 11,26). Padre_Pio159

A PRIMEIRA SANTA MISSA
As cerimônias, palavras e gestos da Consagração
constituem a parte mais importante da Santa Missa.
Ora, essas palavras e gestos verificaram-se pela
primeira vez, naquela memorável noite da primeira de
todas as Quintas-feiras Santas, quando Nosso Senhor
Jesus Cristo, no Cenáculo de Jerusalém, celebrou a
Sagrada Ceia Pascal com os Seus discípulos. A
Sagrada Ceia foi, pois, a primeira Santa Missa,
celebrada por Jesus Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote.
A LITURGIA DA SANTA MISSA
O Santo Sacrifício da Missa é a perpetuação do
Drama divino do Calvário. Jesus Cristo, Deus e
Homem, padeceu e morreu por minha causa, pela
minha salvação.
O drama redentor do Calvário é pois, o meu
drama. Neste drama se distinguem seis atos principais,
nos quais procurarei tomar parte, associando-me ao
Sacerdote celebrante que realiza o Santo Sacrifício em
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sumo Sacerdote:
1.º) Rezar. (Desde o início da Missa até a Epístola). __
É a voz do homem que fala a Deus.
2.º) Escutar. (Desde a Epístola até o fim do Evangelho).
__ É a voz de Deus que fala ao homem.
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3.º) Oferecer. (No Ofertório, o Sacerdote oferece, a
Deus, a Hóstia que vai ser consagrada). __ Oferecerme-ei também a Deus Pai, em união com Jesus Cristo,
a Vítima divina do altar.
4.º) Sacrificar. (O Sacerdote, consagrando o Pão e o
Vinho separadamente, significa a efusão do Sangue
sofrida por Jesus na sua Paixão e Morte redentora). __
Aceitarei resignadamente os sofrimentos e sacrifícios
de cada dia, unindo-o ao sacrifício de Jesus, na Santa
Missa.
5.º) Comungar. (A Comunhão é o complemento natural
da Consagração, do sacrifício. A Vítima divina da Nova
Lei, depois de imolada, deve ser comungada). __ Pela
Santa Comunhão, a participação do fiel ao Santo
Sacrifício da Missa se realiza plenamente.
6.º) Agradecer. Depois da Comunhão e já ao final do
Sacrifício, o Sacerdote reza a oração chamada Póscomunhão, agradecendo a Deus os benefícios
recebidos no Santo Sacrifício da Missa.
Finalidades da Santa Missa
1) Adorar e cultuar a Deus, nosso Criador e Pai
(sacrifício latréutico).
2) Aplacar a sua justiça e obter misericórdia (sacrifício
propiciatório).
3) Dar-Lhe graças pelos benefícios recebidos (sacrifício
eucarístico).
4) Pedir-lhe favores e graças (sacrifício impetratório).
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OBRIGAÇÃO DE ASSISTIR A SANTA MISSA
Apesar de ser uma realidade tão sublime e tão
santa, benéfica e necessária, não poucos católicos
parecem desconhecer a divina excelência do Santo
Sacrifício da Missa. Muitos se negariam mesmo a
assisti-la. Eis porque a Santa Igreja Mãe, solicita das
nossas almas, nos impõe a todos a assistência à Santa
Missa, aos domingos e dias santos. Eis porque ele nos
ordena: "Guardar os domingos e festas"; "ouvir a Missa
inteira nos domingos e festas de guarda".
Todos os Santos Padres, que escreveram sobre o
Santíssimo Sacramento, vêem nele o sacrifício do Novo
Testamento. É fora de dúvida que Cristo, instituindo o
Santíssimo Sacramento entre as cerimônias da última
ceia, instituiu a santa Missa. Aviva tua fé na santa
Missa e assiste ao santo sacrifício com o maior respeito
e com muita piedade. O cristão reserva uma hora para
a celebração eucarística, como núcleo do Domingo e
este valor é fixado no terceiro Mandamento da Lei de
Deus. Uma hora por semana não é muito para quem
acredita que sua vida e felicidade pro fluem das mãos
do Senhor. O fato de existir uma obrigação dominical
não significa, em si, que não se vá à missa com e por
amor. O preceito é, muitas vezes, garantia contra o
próprio relaxamento e descuido. Muitos santos
manifestaram-se sabiamente sobre a Santa Missa,
como veremos a seguir:
"Na hora da morte, as Missas, às quais tiveres
assistido, serão a tua maior consolação. Um dos fins da
Santa Missa é alcançar para ti o perdão dos teus
pecados. Em cada Missa, pois, podes diminuir a pena
temporal devida aos teus pecados, pena essa que será
diminuída na proporção do teu fervor. Será ratificada no
céu a bênção, que do sacerdote receberes na Santa
Missa. Assistindo-a com devoção, prestas a maior das
honras à Santa Humanidade de Jesus Cristo"
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Ele se compadece de muitas das tuas
negligências e omissões. Perdoa-te os pecados veniais
não confessados, dos quais, porém, te arrependes;
preserva-te de muitos perigos e desgraças que te
abateriam. Diminui o império de satanás sobre ti
mesmo. Sufraga as almas do Purgatório da melhor
maneira possível. Uma só Missa a que houveres
assistido em vida, será mais salutar que muitas a que
os outros assistirão por ti depois da morte, pois pela
Missa participas da Paixão, morte e Ressurreição de
Cristo."
Santo Agostinho - Cada Missa à que assistires,
alcançar-te-á no céu maior grau de glória. Será
abençoado em teus negócios pessoais e obterás as
graças que te são necessárias. Nosso Senhor Jesus
Cristo nos concede tudo o que Lhe pedimos na Santa
Missa; e o que mais vale é que nos dá ainda o que nem
sequer cogitamos pedir-Lhe e que, entretanto, nos é
necessário."
São Jerônimo - "Todas as Missas tem um valor infinito,
pois são celebradas pelo próprio Jesus Cristo com uma
devoção e amor acima do entendimento dos anjos e
dos homens, constituindo o meio mais eficaz, que nos
deixou Nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação da
humanidade"
Santa Matildes - "Nenhuma língua humana pode
exprimir os frutos de graças, que atrai o oferecimento
do Santo Sacrifício da Missa.

I) O JEJUM
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“A respeito do jejum, encontramos em ( Mc 2,1822), conflitos entre Jesus e os escribas e fariseus; onde
o "Senhor" não era contra esse ato e sim exortava a
respeito da maneira de como era praticado.
Nós sabemos que existem três modalidades de
jejum:
- Jejuar para expiar os pecados passados (quando se
faz jejum, chamamos de penitência);
- Jejuar como uma compensação pelos pecados dos
outros ( então chamamos de reparação);
- Jejuar para obter força para as futuras lutas contra o
mundo, o demônio e a carne (chamamos então de
mortificação).
A oração e o jejum são os dois atos mais
importantes e necessários na vida de um consagrado,
pois nos ajuda a ser pobres. Os pobres sentem fome
por não terem o que comer, e ficam como que
necessitando de ajuda. Quando se está com fome, se
confia naquele que o alimenta, já que não tem mais em
quem confiar. Então quando jejuamos se percebe que
ficamos necessitando de Deus, da sua piedade, do seu
carinho, do seu amor. É somente quando temos sede
que sentimos o valor da água. É quando perdemos a
auto-suficiência e rogamos pela providência divina que
descobrimos e sentimos o quanto Deus nos ama.
Jejuar não significa "não comer", mas sim se
abster de algo por penitência, reparação ou
mortificação. Deixar de ver TV, por exemplo, e
aproveitar este tempo para meditar, orar e ler a Bíblia,
seria uma forma de jejum.
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Através do jejum, podemos raciocinar segundo a
vontade de Deus, pois com toda a certeza, o jejum
enfraquece toda e qualquer paixão contida em nós.
Através do jejum aprendemos a governar a nós
mesmos.
"A felicidade não existe pelo que temos e sim pelo
que somos, pelo que sentimos".”
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CAPITULO X
A FORMAÇÃO
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ANIMAÇÃO VOCACIONAL
A ANIMAÇÃO VOCACIONAL é um processo
comunitário contínuo que visa despertar, animar,
acompanhar, discernir e encaminhar a pessoa para que
descubra a vida como vocação, acompanhando o seu
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amadurecimento vocacional, a fim de que possa
reconhecer sua vocação e assumir a missão no
Seguimento de Jesus Cristo a Serviço do Reino.

O CAMINHO VOCACIONAL
A área da formação dos consagrados de vida e
vida de aliança na Comunidade Filhos do Céu, exige
um empenho total a obra de Deus. Seja na formação
inicial ou permanente, busca-se desenvolver um
processo global e gradativo de formação dos membros.
Seu objetivo é capacitá-los a internalizarem os valores
da vida consagrada, crescerem na experiência de Deus
Trindade, no relacionamento fraterno, na atitude
profético-solidária, na vida à luz dos conselhos
evangélicos e no consequente testemunho do amor de
Deus e da esperança cristã.
A formação busca impregnar todas as atividades
com o Carisma e a Espiritualidade da Comunidade,
através de uma ação providencial junto aos
necessitados, ação esta que ofereça alternativas para a
promoção de vida.
A FORMAÇÃO
O tempo de formação constitui um tempo
privilegiado para aprofundar nossa experiência de
Deus, purificar nossa vida de tudo aquilo que não é de
Deus e firmar nossa decisão de sermos inteiramente de
Deus para os outros. Este processo formativo acontece
em algumas etapas distintas:
1- ASPIRANTADO
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O ASPIRANTADO constitui um período de
formação inicial do candidato ao Postulado,
destacando-se, neste período, as motivações, o cultivo
da personalidade e dos valores, da vida em grupo, do
estudo acadêmico, da doutrina cristã, do respeito e do
aperfeiçoamento da própria cultura.
Neste período o vocacionado é gradualmente
iniciado no estilo de vida da Comunidade e orientado
por um formador, liderado por um membro da própria
comunidade.
Objetivos:
1. Proporcionar condições para um conhecimento
mútuo entre o Aspirante e a Comunidade.
2. Oferecer possibilidades para que o vocacionado
cresça no desenvolvimento pessoal, grupal e no
discernimento de suas motivações vocacionais,
aprofundando os valores éticos e cristãos.
2. Postulantado
Se pelo modo novo e diferente de vivermos nosso
carisma, outras pessoas se identificarem com este
estilo de vida e desejarem partilhar sua vida na
comunidade , devemos perceber se aí está o chamado
de Deus e abrir espaço para o discernimento desse
chamado através de uma primeira visita a comunidade
seguida de uma vivência no recanto sede para discernir
a vocação.
Precisamos estar atentos a esta ação do Espírito
ajudando a todos os que se sentem chamados a
discernir a própria vocação e a ela corresponder
segundo a vontade de Deus. Desta forma,
procuraremos acolher com alegria toda pessoa que
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deseje conhecer e compartilhar nosso estilo de vida e
missão. A todos que se interessem, devemos partilhar
os princípios de nossa vida consagrada em todas as
suas dimensões, bem como o espírito, a finalidade e o
jeito de viver em nossa Comunidade de vida.
Postulantado, portanto, é a etapa em que o
candidato solicita o ingresso na comunidade. E fazendo
o caminho, aprofundando o carisma, a pessoa alcança
clareza quanto à sua vocação. Após esse período de
formação, o postulante toma a livre decisão de
consagrar-se. A consagração é a força que vem do
amor a Deus e aos irmãos.
Entre os candidatos ao postulantado temos os
filhos e filhas da comunidade e os vocacionados que
nunca foram dependentes ou não viveram em nossas
casas. A etapa para ambos, tem aspectos diferentes,
embora visando o mesmo objetivo.
• Filhos e Filhas da Comunidade Filhos do Céu - É
comum, depois de um tempo em nossa casa, que
alguns manifestem o desejo de se consagrar. Isto é um
motivo de alegria e gratidão a Deus e sinal de que
nosso testemunho está sendo visível. Neste caso,
exigem-se ao menos 2 anos de casa e aprovação dos
consagrados da comunidade local para que o candidato
seja admitido ao postulado.
• Vocacionados – Normalmente são pessoas que
tomaram conhecimento do carisma e desejam viver
como vivemos. Neste caso é preciso que tenham uma
boa experiência de participação em grupos e em
trabalhos da Igreja, e que sejam apresentados
formalmente por um dos consagrados. Podem ser
admitidos como postulantes, independente do tempo de
conhecimento do carisma.
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Formação Específica
A formação específica tem a duração mínima de
dois anos, sob a responsabilidade de um formador
designado para esta função. Durante este tempo, que é
igual tanto para os filhos e filhas como para os
vocacionados que não viveram em nossas casas, o
postulante passa por um processo formativo e, aos
poucos passa a assumir responsabilidades e funções
específicas, conforme discernimento da comunidade
formadora do Recanto.
Todos os vocacionados precisam passar pelas
distintas fases do processo e obedecer às normas de
cada casa como se fosse um dependente químico. É
preciso fazer-se igual. Jesus, para salvar a
humanidade, se fez homem em tudo, menos no
pecado. O mesmo precisa acontecer com todos os
postulantes. Desta forma, se o postulante nunca viveu
em nossa casa deverá respeitar os seis primeiros
meses sem sair do recanto, como solidariedade efetiva
e aprendizado.
Durante o tempo de formação específica alguns
textos precisam ser estudados, aprofundados,
partilhados e vividos, especialmente os seguintes
documentos:
• Livro Viver Comunidade – Texto inspirador que
contem nossa Regra de Vida elaborado e escrito pelo
Painho ( Afonso Silva ), nosso fundador.
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• Estatuto Social - Normas da Sociedade Civil onde
conhecemos juridicamente nossos direitos, deveres,
objetivos e organização.
• Sagrada Escritura – É necessário aprofundar cada
vez mais a mística do acolhimento, especialmente o
tocante a ação de Jesus e seu jeito de ser e amar. Para
isso é fundamental ler, estudar, rezar e aprofundar os
textos da Sagrada Escritura.
• Vida de Santos – É necessário conhecer a vida dos
Santos de Deus, que são aqueles que, alcançando
uma vitória sobre o demônio, o mundo e a carne, e
praticando as virtudes em grau heroico, alcançaram a
eterna bem-aventurança. São modelos de vida em
Cristo, e pelo seu testemunho são nossos intercessores
junto a Deus.
• Catecismo da Igreja Católica – Conhecer e saber
que o catecismo é uma exposição da fé católica e da
doutrina da Igreja Católica, fiel e iluminado pela
Sagrada Escritura, pela Tradição apostólica e pelo
Magistério da Igreja.
• Documentos da Igreja – Para aprender a doutrina da
Igreja com profundidade, faz-se necessário, pois,
estudar seus documentos.
OS ESTÁGIOS
Todos os postulantes, após o tempo de formação
específica, deverão fazer um estágio mínimo,
previamente determinado, em uma de nossas casas. O
estágio é um tempo privilegiado de aprofundamento
prático do carisma. Neste tempo o postulante, em
conformidade com o Regimento Interno e com a
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Comunidade Local, assume funções de consagrado. É
um tempo de prática. Segundo as características de
cada casa, o postulante pode assumir neste período, e
por tempo limitado, a função de substituir um (a)
consagrado (a). Cabe aos consagrados de cada casa
apresentar os estagiários e elencar diante de toda a
comunidade suas funções e o grau de participação.
Terminado o tempo de estágio o postulante pode
fazer formalmente seu pedido de consagração. Isto não
significa que a consagração acontecerá como algo
automático. Não é porque terminou o estágio que já
poderá ser consagrado. Para a consagração é
necessário ter sido aprovado pela maioria dos
consagrados que acompanharam seu processo
formativo, bem como o período em que esteve em
estágio. Antes da aprovação, cada consagrado deverá
se manifestar.
A aprovação para consagração caberá ao
Superior Geral da Comunidade Filhos do Céu (
Presidente ), a partir destas manifestações, juntamente
com o parecer dos respectivos formadores, e a
Consagração se realizará na festa máxima da
comunidade onde todos renovarão seus votos.

4. CONSAGRAÇÂO
Para a consagração exige-se a idade mínima de
dezoito anos completos. Antes de sua admissão como
consagrado (a) na comunidade, o (a) postulante deverá
fazer um pedido, por escrito, manifestando seu desejo,
sua liberdade e o conhecimento de nossa regra de vida
e de nossos estatutos. Na mesma celebração pública
da consagração, o(a) postulante assina um documento,
segundo o Estatuto Social, assumindo a função de
voluntário (a) da Comunidade Filhos do Céu.
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Rito de Consagração
Após o Evangelho – chamada dos postulantes
Comentarista – Queiram apresentar-se àqueles que
neste dia estarão se consagrando como Leigo
Consagrado na Comunidade Filhos do Céu.
Postulantes - AQUI ESTOU, SENHOR, PARA
RESPONDER AO TEU CHAMADO.
Sacerdote - Na presença da Comunidade Filhos do
Céu e da comunidade aqui presente, queres
comprometer-se a viver segundo o Evangelho de
Jesus, dando testemunho da espiritualidade desta
entidade, e viver como Consagrado da Comunidade
Filhos do Céu em todos os ambientes e situações de
tua vida pessoal e comunitária?
Postulantes – SIM QUERO, COM A GRAÇA DE
DEUS.
HOMILIA - Após a homilia – no lugar do Credo
Comentarista – Este é o momento da consagração,
por isso convido os postulantes a que se
aproximem do altar e , ajoelhados, proclamem a
fórmula do compromisso:
Postulantes – Respondendo ao chamado do Senhor e
impulsionado pela graça, desejo compartilhar a
Espiritualidade e o Projeto Apostólico da Comunidade
Filhos do Céu , vivendo-os como leigo e manifestandoos em todas as situações de minha vida, numa
permanente atitude de serviço e comunhão com nossos
irmãos, especialmente os jovens drogados, prostituídos,
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aidéticos, alcoólatras e abandonados, acolhendo-os
como família na Comunidade Filhos do Céu.
Ofereço meu coração, minhas orações e ações, em
espírito de amor e reparação ao Sagrado Coração de
Jesus e de Maria.
Declaro conhecer e identificar-me com o Projeto da vida
e compromissos da Comunidade Filhos do Céu.
Comprometo-me a aprofundar e testemunhar, na
medida das minhas possibilidades, o Carisma de ser
família na Comunidade.
Invoco o Espírito Santo e a Sagrada Família para que
interceda por mim a Deus Nosso Senhor, para
perseverar nestes propósitos. Amém!
ENTREGA DO CORDÃO E DA REGRA DE VIDA
Sacerdote: Recebam o Coração vazado pela cruz
símbolo de nossa doação plena e total. Usem-na com o
compromisso de testemunhar a Sagrada Família (
Jesus, José e Maria ) viva diante do mundo.
O Evangelho deve ser a nossa regra suprema procure
vive-lo segundo o carisma de nossa Comunidade.
CONSAGRADOS:
Ó Senhor, firmemente decidido a doar-me mais
intimamente a ti como oferta consagrada ao teu amor,
quero servir-te com plena disponibilidade para estar
mais perto de Cristo com minha vida.
Quero viver, no meu estado de vida, os conselhos
evangélicos da pobreza, obediência e castidade,
segundo a Regra de vida da Comunidade Filhos do
Céu.
Consagro-me com todo o coração a esta Família, para
que com a graça do Espírito Santo e a ajuda da
Sagrada Família, possa viver e anunciar a religião do
Coração, no serviço de Deus e dos irmãos. Amém!
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CAPITULO XI
VIVER FAMÍLIA
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VIVER FAMÍLIA
A família é o bem mais precioso que Deus na sua
bondade infinita deixou ao homem. Deus é Pai, e como
Pai não nos deixa órfãos. Deus sempre coloca um pai
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ou uma Mãe para que sentimos sua presença e
vivamos em família.
Desde o princípio Deus disse: não é bom que o
homem fique só.

Para os consagrados e filhos da Sagrada Família,
que assumem sua vida na comunidade e buscam viver
em família aprendem que “Aquele que serve a Cristo e
seu evangelho pode viver como filho obediente e
dedicado ao chamado de Deus”.
Para viver em família o consagrado deve vivenciar
alguns aspectos em sua vida:
a) Gratidão: reconhece sua vida como dom de Deus.
Sabe que Deus é amor. Por isso, ao invés de se
comportar direito para merecer a graça de Deus e o
céu, ele se comporta direito por gratidão, porque Deus
já lhe deu a graça e a vida. Não fará de sua vida, sua
missão, seu trabalho um amontoado de ambições. Não
fará de sua vida uma guerra de conquistas pessoais.
b) Confiança: Sabe que sua vida está nas mãos de
Deus e por isso não se desassossega. Deus cuida até
das flores do campo. Tirará da cabeça suas
preocupações artificiais , impostas por traumas e
exigências convencionais. Ele se decide por uma
confiança fundamental e inabalável. Na cruz ele vê que
há ressurreição.
Responsabilidade:
É convidado a participar
livremente da fé. Pode dar uma direção a sua vida,
pode escolher entre o bem e o mal, pode ao menos não
concordar com o mal que acontece ao seu redor e do
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qual sofre as influências. Pode tomar uma decisão
absoluta e final para a sua vida.
d) Coragem: É constituído de matéria especial aquele
que não teme, que ergue-se, inflama os brios, e
enfrenta de frente as dificuldades – e supera-as. Este é
um ser dotado de algo superior, uma fibra que se verga,
mas não quebra: a coragem.
e) Otimismo: significa acreditar que uma coisa vai dar
certo. Talvez, até torcer para que dê certo. No mundo
de hoje, é preciso ser entusiasmado. A pessoa
entusiasmada é aquela que Acredita na sua capacidade
De transformar as coisas, De fazer dar certo.
Entusiasmada é a pessoa que acredita em si. Acredita
nos outros. Acredita na força que as pessoas têm de
transformar o mundo e a própria realidade.
DEZ MANDAMENTOS PARA A PAZ NA
FAMÍLIA

1- Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o
próximo como a si mesmo.
2- Ame-se, confie em si mesmo, em sua família e
ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor.
3- Reserve momentos para brincar e se divertir com
sua família, pois a criança aprende brincando e a
diversão aproxima as pessoas.
4- Eduque seu filho através da conversa, do carinho e
do apoio e tome cuidado: quem bate para ensinar está
ensinando a bater.
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5- Participe com sua família da vida da comunidade,
evitando as más companhias e diversões que
incentivam a violência.
6- Procure resolver os problemas com calma e
aprenda com as situações difíceis, buscando em tudo o
seu lado positivo.
7- Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo
o que você pensa e ouvindo o que os outros têm para
dizer.
8- Respeite as pessoas que pensam diferente de você,
pois as diferenças são uma verdadeira riqueza para
cada um e para o grupo.
9- Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso
jeito de ser.
10- Peça desculpas quando ofender alguém e perdoe
de coração quando se sentir ofendido, pois o perdão é
o maior gesto de amor que podemos demonstrar.
NAMORO
Um dos belos temas de estudos em grupos de
jovens é o namoro. Lembro-me que fazíamos pesquisas
sobre o assunto para serem debatidos no grupo que se
reunia todos os sábados na igreja.
Deixo aqui marcas de minha pesquisa sobre o
assunto que tanto nos fascinava na época e agora irá
contribuir na educação de meus filhos. Leia e abra o
coração para essas adoráveis coisas que acontecem
em nossa vida que é o namoro.
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“Sabemos que o homem e a mulher foram criados
para se completarem. O Pai de amor fez assim na sua
bondade e no seu infinito amor. E a necessidade do
outro aparece mais clara e definitivamente na
adolescência. É neste período da vida humana que a
atração para "parceiro" é mais forte.
Entendemos que o namoro é o tempo de se
preparar para o casamento; tempo de se sentir, de se
conhecer, de se querer; tempo de testar os sentimentos
e de decidir-se para o futuro; tempo de adaptação um
ao outro; tempo de renuncia de si para ver e sentir o
outro; tempo de entendimento mútuo.
Namoro não é pura atração sexual, faz parte como
o sexo faz parte do corpo. Mas não é a única coisa.
Também não é passatempo, flerte, troca de beijos e
carícias. Não dá para trocar de par como se troca de
roupa. Namoro é uma corrente de simpatia entre duas
pessoas de sexos diferentes e a atração mútua,
recíproca. Duas pessoas se encontram, se olham,
ainda não se conhecem e já se sentem felizes por
estarem juntas. Esta simpatia se aprofundará e
amadurecerá no namoro.
Namoro é convivência; depois do primeiro
encontro virão muitos outros, os dois não veem a hora
de se encontrarem de estarem juntos e esta
convivência frequente nem sempre será fácil, haverá
encontros alegres e encontros tristes, encontros e
desencontros.
Namoro é conhecimento mútuo, conhecimento
das qualidades e defeitos. Eles descobrem os ideais
comuns, colocam as bases de uma compreensão e de
uma harmonia de sentimentos. O namoro ajuda os dois
a se observarem e conhecerem melhor. Deverá
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desfazer as ilusões do "amor a primeira vista" e
construir um amor sincero, sólido e dedicado.
O namoro atravessa, no decorrer dos anos, um
caminho obscurecido pelo surgimento e fortalecimento
de novos costumes.
Atualmente, aceita-se um relacionamento mais
liberal, no qual o casal pode se aprofundar na
intimidade física e experimentá-la ainda antes do
casamento. No entanto, temos outra opção: a
castidade. Essa é a luz que o Senhor nos deu para
controlar nossa inclinação aos prazeres carnais. Tal
virtude moral é capaz de proporcionar um
relacionamento saudável, íntegro e, portanto, dentro
daquilo que Deus deseja para nós. Logo, há diversas
razões para cultivar a castidade.
A abstinência sexual permite que o casal se
concentre no conhecimento mútuo, em compartilhar
alegrias e tristezas, pontos de vista e experiências.
Assim, são criados laços de amizade e, por
consequência, o diálogo.
Não conhecer o outro profundamente pode levar
ao desencantamento, ao desinteresse e até à procura
de pessoas que possam trazer maior satisfação. Além
disso, a busca pelo ato sexual, ou simplesmente por
carícias, pode ofuscar gradativamente outras formas de
comunicação entre os namorados, inviabilizando o
desenvolvimento da relação.
Um aspecto afirmado por alguns jovens é o de
que as relações sexuais podem prolongar um
relacionamento que se tornou indesejável ao longo do
tempo. A castidade facilita o rompimento de um vínculo
afetivo, pois não houve demasiada intimidade física.
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O fato de ser casto evita confusões, sentimentos
de culpa e estresse, além do arrependimento por ter
feito algo que não deveria.
Muitos são e/ou serão zombados por causa dessa
escolha difícil.
Poderão ser caracterizados como
frouxos, frágeis; no entanto, como Felipe Aquino
escreveu em seu livro ‘Namoro’, “a grandeza de um
homem não se mede pelo poder que possui de dominar
os outros, mas pela capacidade de dominar a si
mesmo”.
Mahatma Ghandi, um célebre indiano, dizia: “A
castidade não é uma cultura de estufa. Ela é uma das
maiores disciplinas, sem a qual a mente não pode
alcançar a firmeza necessária”.
“A abstinência sexual permite que o casal se
concentre no conhecimento mútuo”. Um ponto crucial
do namoro é aprender a amar. Mas como uma pessoa
pode amar se não tem posse de si mesma? Por isso, o
domínio de si é fundamental para alguém ser capaz de
doar-se aos outros.
A castidade, portanto, não é uma privação, é uma
doação, uma expressão nobre do amor. Para praticála, “vigiai e orai para que não entreis em tentação. O
espírito está pronto, mas a carne é fraca” (Mt 26,41).
Logicamente, é necessário evitar também situações
oportunas, além de frequentar a comunhão e a
confissão.

A Igreja Católica deixa clara a sua posição sobre o
sexo antes do casamento: esse ato é o instrumento da
expressão do amor conjugal e da procriação. Portanto,
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somos convidados a viver a castidade. Somos livres,
porque podemos fazer a melhor escolha.
Reflita e opte por aquilo que você deseja para sua
vida.

Sexo no namoro
“O sexo no namoro é uma mentira, porque ele
divide o corpo e a alma”
A mídia secular tem batido forte na Igreja Católica
como se a questão da castidade fosse algo
ultrapassado, da “Idade Média”, porque não
corresponde aos moldes da sociedade moderna. No
entanto, a questão do sexo antes do casamento não
deve ser olhada apenas como uma questão de pecado,
mas sob a ótica do valor da pessoa, da sua dignidade
como ser humano.
A pessoa sempre se pergunta: ‘Será que ele(a)
me ama ou está usando o meu corpo?’ “O que é
pecado?” As pessoas pensam que pecado é uma coisa
boa, gostosa, legal, mas que Deus a proibiu porque Ele
é “chato”. Como se Ele fosse um “estraga-prazeres”
que acordou mal-humorado e disse: “Quer saber? Vou
proibir um bando de coisas para aquele povo lá na
terra!”. Não é nada disso! As pessoas precisam
entender que a coisa é pecado porque ela nos destrói.
O veneno é mortal porque ele é mortífero. O sexo fora
do matrimônio faz mal não porque a Igreja proíbe. Não
vai acontecer, mas vamos supor que a Igreja dissesse:
“Gente, tá liberado. Todo o mundo agora fazendo
sexo!”. Ainda assim estaria fazendo mal porque Deus
fez o sexo para quando há compromisso.
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As pessoas precisam aprender que o sexo diz
para a outro: “Eu me entrego inteiro a você de corpo e
alma”. Se o sexo diz isso, que sentido tem eu ter uma
relação sexual com a pessoa e depois me levantar e ir
para minha casa? Há então aí uma divisão de corpo e
alma, e, quando há divisão de corpo e alma nós damos
o nome a isso de morte. Nós temos visto que o sexo no
namoro em vez de solidificar a relação, ele a abala,
porque fica sempre aquela pergunta: “Será que a
pessoa me ama ou está usando o meu corpo?” E aqui é
importante os jovens saberem que estas verdades,
sobre as quais a Igreja prega, eles não precisam
encontrá-las no Catecismo da Igreja Católica ou na
Bíblia (elas estão escritas lá também), mas a verdade
que a Igreja prega pode ser enxergada em seu interior.
O valor da espera Se você fizer um pacto de
sinceridade com você mesmo, vai perceber que, depois
que os hormônios e a excitação abaixam, fica sempre o
vazio.
Nós vemos as pessoas dizendo que “se há amor é
o que importa”. O que há de verdadeiro ou falso nessa
afirmação? Pense que o amor é uma aliança, um
juramento “estilo militar”, uma aliança de sangue por
meio da qual sou capaz de dizer à outra pessoa: “Eu
derramo o meu sangue por você, mas não traio esta
aliança!”. E foi isso que Deus fez conosco.
Na cruz Jesus fez conosco uma aliança de
sangue, foi fiel até o fim. Quando falamos de amor
conjugal estamos falando de uma aliança que tem o
nome de “matrimônio”. Daí, sim, o sexo ganha um
sentido completo de doação e entrega de corpo e alma,
porque a pessoa está ligada à outra por meio de um
sacramento. Fora disso estamos falando de puro
prazer, egoísmo, e não pode haver amor nisso. Pelo
contrário, o sexo fora desta aliança de amor, que se
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chama “matrimônio”, está dividindo a personalidade da
pessoa, é claro que isso não faz bem a ninguém.

8 conselhos para quem quer viver a castidade
Há uma geração de jovens que buscam a
santidade, e um dos grandes desafios dessa juventude
é viver a castidade. Por isso, coloco abaixo alguns
conselhos para aqueles que almejam essa virtude:
1. Participar da Santa Missa, se possível todos os
dias. A Celebração Eucarística é um grande encontro
com Jesus, Ele que se fez pão, que nos traz vida em
abundância. Sua constância produzirá diversos frutos,
dentre eles, a fortaleza.
2. Oração pessoal, comunitária e a oração do santo
terço. Estar em contato com Deus nos permite
aprofundar a amizade com Ele. Qual amigo quer
decepcionar o outro? Portanto, rezar nos permite ser
livres para viver a vontade do Senhor. Ao rezar o terço,
comece com uma Ave-Maria, depois duas… Quando
perceber, estará rezando o rosário. Nossa Senhora é
sua grande auxiliadora, não se esqueça disso!
3. Jejuar. O jejum, se bem praticado, por mais simples
que seja produz frutos como a disciplina e o
autocontrole.
4. Ler a Palavra. É preciso buscar a leitura e a reflexão
diária da Bíblia. Muitas vezes, estaremos como Jesus
no deserto; o demônio tentará nos convencer de que
devemos pecar contra a castidade. Mas é possível
combatê-lo com o auxílio de Deus, por meio de Suas
palavras.
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5. Buscar o Sacramento da Reconciliação. Os santos
sempre se confessavam. Não seria bom fazer o
mesmo? A confissão renova nossa amizade com o
Senhor e traz paz e ânimo necessários para
continuarmos a caminhada. Caiu? Não consegue se
arrepender? Peça a ajuda de Deus. Levante-se!
Caminho para um namoro santo
6. Pensamentos, palavras e olhares para o céu.
Diante das fragilidades, é necessário que sempre sejam
evitados o pensamento, a palavra e o olhar impuros. É
preciso cortá-los pela raiz! Se um ambiente, um site ou
algum tipo de roupa não transmitir pureza, é melhor
percorrer outro caminho. Lembre-se: um vazamento
pequeno pode se transformar em uma inundação!
7. Fuga do pecado. Esse tipo de fuga não é covardia;
pelo contrário, é muito corajosa! Muitas vezes, o rapaz
e a moça pensam que são capazes de suportar a
tentação. Cuidado! Camufladamente, isso pode ser falta
de humildade. O cristão deve compreender quais são
os seus limites.
8. Castidade como objetivo. Muitas vezes, o jovem
quer viver a castidade, mas, por falta de determinação,
acaba caindo em pecados que poderiam ser evitados. É
necessário levantar para si mesmo essa bandeira.
PHN, “Por hoje não quero mais pecar”! Jovem, que
Deus o ilumine e apresente mais caminhos seguros
para você alcançar a castidade. Lembre-se do que São
Paulo disse ao jovem Timóteo: “Torna-te modelo para
os fiéis no modo de falar e de viver, na caridade, na fé,
na castidade”. Nossa Senhora da Pureza, rogai por nós!
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Atitudes que favorecem o crescimento do amor
mútuo:
Fidelidade: manter-se fiel ao compromisso mútuo.
Solidariedade: dar apoio um ao outro em todos os
momentos da vida.
Afeição: as demonstrações de afeto e atitude de
conquista aumentam o amor.
Segurança: dar segurança um para o outro.
Compreensão: aprender a se conhecer e compreender
sempre.
Cortesia: evitando atitudes grosseiras que espalham
em vez de encantar.
Capricho pessoal: andar arrumado, ajeitado.
Atração física: atrair pela feminilidade ou pela
masculinidade.
Elogio: não há crescimento sem um pequeno elogio ao
amado.
Diálogo: Conversar quebrando todas as barreiras da
não comunicação.”

O namoro é um sentimento que quando
verdadeiro nasce com a confiança, se solidifica na
convivência e gera fidelidade tornando-se santo.
O namoro vivido na sua maior intensidade cristã e
obediência aos mandamentos irá gerar uma família
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abençoada e cheia das graças de Deus produzindo um
bem estar harmonioso e equilibrado a qual chamamos
de felicidade.
O NOIVADO
O noivado é um belo tempo que antecede o
casamento; é quando o casal já decidiu que vai se
casar, e estão na preparação imediata para o
matrimônio. É o tempo em que tudo deve ser dialogado,
tudo deve ser revelado, o mistério insondável que é
cada um deve ser revelado ao outro, para que este não
se case com um “desconhecido”. Infelizmente muitos
casais se casam sem se conhecer; alguns colocam
máscaras durante o namoro e noivado, e depois se
estranham quando casados, achando que o outro
mudou muito. Não mudou, é o mesmo, mas apenas não
era conhecido pelo cônjuge.
Só se deve ficar noivo quando se decidiu que vão
se casar; não há mais dúvida; se amam de verdade, se
conhecem, sabem os defeitos e as qualidades
recíprocas e estão dispostos a viverem juntos para
sempre, unidos no amor de Deus, prontos para “fazer o
outro crescer a cada dia”, amando-o, perdoando-o,
compreendendo-o; e dispostos a “acolher os filhos que
Deus lhes enviar”, educando-os na fé do Cristo e da
Igreja. O casamento é para sempre; até que a morte os
separe; precisam estar convictos do juramento que vão
em breve fazer no Altar de Deus: “Eu te recebo como
meu marido (mulher) e te prometo ser-lhe fiel na saúde
e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te e
respeitando-te TODOS OS DIAS de minha vida. Estão
preparados?
Não se pode casar “no escuro”; e não se pode
enganar-se, fingindo que não vê os problemas que
estão pela frente. Se o casal não tem convicção de que
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estão preparados e maduros para o casamento, então,
talvez seja melhor adiar o noivado. E devem saber os
jovens cristãos, que o noivado não é ainda uma
autorização para a vida sexual; não. Ela só deve
começar depois do casamento, pois eles ainda não
pertencem mutuamente. São Paulo disse: “O marido
cumpra o seu dever para com a sua esposa e da
mesma forma também a esposa o cumpra para com o
marido. A mulher não pode dispor de seu corpo: ele
pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido
não pode dispor do seu corpo: ele pertence à sua
esposa” (1Cor 7, 3-4). O Apóstolo não fala em
namorados e noivos, mas marido e mulher. E o
Catecismo da Igreja ensina: “2350 – Os noivos são
convidados a viver a castidade na continência. Nessa
provação eles verão uma descoberta do respeito
mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da
esperança de se receberem ambos da parte de Deus.
Reservarão para o tempo do casamento as
manifestações de ternura específicas do amor conjugal.
Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na caridade”.
Assim, vivam o noivado como Deus quer e a Igreja
ensina, serão felizes.

MATRIMÔNIO E VIDA CONJUGAL
“DEUS CRIOU O HOMEM... E O CRIOU HOMEM
E MULHER” ( Gn 1,27)
“O matrimônio, é um sacramento que Nosso
Senhor Jesus Cristo instituiu para estabelecer uma
santa e indissolúvel união entre o homem e a mulher e
dar-lhes a graça de se amarem mutuamente e
educarem cristãmente seus filhos.
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A comunhão do homem e da mulher através das
pessoas se doarem e acolherem-se mutuamente, dá
origem à comunidade de vida e ao amor conjugal.
A família nasce, assim, de um ato humano de
profundo e livre opção de dom recíproco e, por isso, se
exprime em um pacto e aliança de mútuo amor.
A revelação humana da caridade com o amor de
Deus, presente no relacionamento humano pelo
Espírito Santo, é o que Cristo oferece aos cônjuges
para superar o limite que o amor conjugal encerra
enquanto realidade humana, de tal modo que possa
efetivamente chegar à perfeição da comunhão.
Cristo torna-se fonte do próprio amor conjugal
recriando-o, reconciliando-o e santificando-o no seu
Espírito. O amor conjugal vivido na fé, esperança e
caridade, é um caminho constante rumo à plenitude da
comunhão, isto é, rumo ao mútuo e puro dom de si.

A vida conjugal vivida na caridade torna-se sinal
eficaz do amor de Cristo e de sua Igreja. Em outras
palavras, ele manifesta e realiza a Igreja no seu
mistério: comunhão dos homens com Deus e entre si
em Deus. É assim que o amor conjugal encontra
plenitude de sentido e colabora na realização do reino
de Deus.”
O matrimonio não é invenção humana que pode
ser definida e destruída conforme os caprichos egoístas
dos homens. O casamento foi criado por Deus. Ele é
testemunha dos nossos votos e está preparado para
julgar a nossa desobediência. Desrespeito pelos
compromissos do casamento destrói a nossa
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comunhão com o nosso Criador. É imprescindível que
aprendamos a ver o casamento como Deus o vê.
"Cada um tenha a sua própria esposa"
Em 1 Coríntios 7:2, Paulo repete o princípio que
Deus estabeleceu quando criou o primeiro casal. "Por
isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua
mulher, tornando-se os dois uma só carne" (Gênesis
2:24).
As palavras de Jesus em Mateus 19:4-6 afirmam
que a intenção de Deus desde a criação de Adão e Eva
era que o homem fosse fiel a uma esposa legítima até a
morte. As palavras que descrevem o primeiro
casamento mostram que o Senhor pretendia que outros
seguissem o mesmo padrão. Adão não tinha pais para
deixar, mas os filhos de centenas de gerações
posteriores têm cumprido este aspecto do princípio
perpétuo estabelecido no Éden. Mesmo em sociedades
corrompidas por anarquia e iniquidade, o casamento
mantém uma posição honrada (Hebreus 13:4).
A relação do casamento: Dois se tornam um.
Juntar duas pessoas numa união completa
descreve vividamente a beleza do casamento que Deus
planejou. Deus não pretendia deixar o homem sozinho;
então ele lhe deu a companheira perfeitamente
adequada.
Quando um homem e uma mulher se casam, eles
formam uma nova e única unidade. Eles dividem uma
relação sexual especial que jamais deve ser
compartilhada com outros (1 Coríntios 7:3-5). Quando a
mulher segue a liderança de amor do marido (Efésios
5:22-33), os dois participam juntos de sonhos e
sofrimento, de conquistas e calamidades, do vigor da
juventude e da fragilidade da velhice. Para este par
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privilegiado, a vida não se define mais com a palavra
eu, e sim com a palavra nós.
Ao longo dos anos, a fusão de duas mentes na
busca da mesma meta eterna cria uma intimidade e
compreensão sem igual em relações humanas. A faísca
de admiração no olhar de uma jovem noiva é apenas
uma sombra do brilho constante no olho de uma mulher
que superou décadas de desafios da vida com o
homem que ela ama. O prazer que o noivo sente
quando toma a mão da sua noiva é meramente um
presságio do carinho que sentirá anos depois quando
toma a mão de sua mulher, então envelhecida, para
firmar os seus passos incertos.
Aqueles que desprezam a perfeição do plano
divino sofrem as tristes consequências de lares
quebrados,
corações
esmagados,
e
espíritos
quebrantados. Uma sociedade que apoia divórcios
pecaminosos e incentiva casamentos ilícitos ceifará o
que semeia. O sacrifício necessário para casamentos
bem-sucedidos é sufocado pelo egoísmo que os
destrói.
O amor que fornece segurança é substituído pela
lascívia que deixa esposas e filhos inocentes
abandonados e desprotegidos num mundo cruel. Nem
leis humanas nem doutrinas engenhosas podem mudar
o fato que Deus permite apenas dois motivos para
contrair novas núpcias: morte do primeiro companheiro
(Romanos 7:3; 1 Coríntios 7:8-9,39) ou divórcio porque
o parceiro cometeu adultério (Mateus 19:9).
Outros abusos da vontade de Deus também
causam destruição. O sexo antes do casamento,
incluído no termo bíblico fornicação ou relações sexuais
ilícitas, sempre está errado (1 Coríntios 6:9-11,18; 7:2;
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Gálatas 5:19; Hebreus 13:4). Mesmo quando perdoado
pela graça de Deus, o sexo antes do casamento, muitas
vezes, traz graves conseqüências.
Além das possíveis consequências físicas, a
fornicação pode roubar o casamento posterior da
intimidade especial que Deus fez para ser dividida
exclusivamente por pessoas casadas. Relações
homossexuais são outra perversão do plano de Deus.
Todas as tentativas de "autoridades" humanas a
defender a conduta homossexual como algo "natural"
não podem apagar as palavras nítidas de Romanos
1:26-27 e 1 Coríntios 6:9-11. Homossexuais, como
fornicadores, adúlteros e todos os outros pecadores,
precisam se arrepender para buscar o perdão de Deus
(Lucas 13:3; Atos 2:38; 8:22; Mateus 3:8).
O matrimonio é uma das ricas bênçãos
preparadas para nós pelo Criador. Quando seguimos o
plano dele, gozamos das maravilhas do amor e da
segurança nesta vida, e a expectativa de um lar perfeito
na eternidade.

O PAI
Ser pai é uma conquista para qualquer homem,
embora alguns não deem valor a este privilégio. É
compreender que através dessa continuidade de vida
sua geração será eternizada; não é só uma continuação
da sua própria genética, mas a perpetuação de seus
valores, de seu amor, de tudo o que você somou, de
tudo o que você sonhou. Tudo isso reflete em seus
filhos. Um dia seus filhos se casarão e serão pais e
avós também, e você compreende que mesmo depois
da morte, ainda assim será lembrado, pois gerou,
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formou, ensinou e educou esse ser humano chamado
seu filho.
Espero que você, neste momento, reflita e
relembre de quando seus filhos nasceram. Lembre-se
da notícia que sua esposa estava grávida. Como se
sentiu? Forte, com medo, inseguro, ansioso, feliz?
Lembre-se agora do momento da chegada de cada um
dos filhos. Como foi? O que sentiu? Lágrimas rolaram
de seus olhos? Que emoção mais forte quanto essa
você pode ter sentido ao segurar sua semente nos
braços e aninhá-la em seu peito com todo cuidado, com
medo para não machucá-la ou deixá-la cair. Que
sensação extraordinária! E as primeiras palavras, os
primeiros passinhos, o primeiro aniversário, os
primeiros brinquedos, as idas à escola, as quedas e
aprendizados? Não é maravilhoso e reconfortante
lembrar-se dessa época? Não há maior presente do
que ser pai.
Então, dado esse grande presente em sua vida,
vale avaliar se você está sendo um bom pai, vamos
ver? Nunca é tarde para corrigir-se e influenciar
positivamente a vida de seus tesouros mais preciosos.

1. Participação
Você precisa participar ativamente da vida de seu
filho. Lembre-se que nada é mais importante que sua
família, pois a mortalidade será uma passagem em que
você deixará suas pegadas - sejam elas de amor ou
não - mas prefira deixar pegadas de carinho, bondade,
compreensão, apoio e ternura, pois assim sua
lembrança será imortalizada por quem você é e um dia
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foi e nem mesmo o tempo de ausência afetará o que
você de fato representa para sua descendência.
Seja participativo nas atividades de seus filhos.
Deixar as desculpas de lado é um bom começo para
mudar atitudes que só afastam o relacionamento mais
precioso entre pais e filhos.
2. Materialismo x Atenção
Não confunda atenção material com atenção
afetiva. Não ache que dando muitos presentes suprirá
sua ausência ou falta de atenção. Ainda que seus filhos
sejam crianças, eles saberão de seus sentimentos e os
bens materiais que você proporciona não são mais
importantes do que seu amor e dedicação.
3. Carinho e afeição
Não sei como é sua relação com seu filho, mas sei
que é importante demonstrar seu carinho e afeição a
ele, como:
- Afague os cabelos de seu filho.
- Beije-o e diga que o ama.
- Diga, ao chegar em casa, que sentiu saudades.
- Brinque com ele, ainda que cansado; reserve 30
minutos para conversar com ele e ajudá-lo em suas
necessidades todos os dias.
- Cante para ele.
- Ponha-o na cama para dormir.
- Conte historinhas de ninar.
- Ajude-o nas tarefas da escola.
- Passeie com ele nos fins de semana.
- Abrace-o.
4. Saber lidar e respeitar as diferenças de cada um
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Cada
filho
tem
uma
característica
ou
personalidade própria. Um gosta mais de literatura,
outro gosta mais de futebol, outro gosta mais de
música... Esforce-se para conhecer os gostos
individuais de cada filho, para compreender suas
qualidades e sonhos, apoie cada um à sua maneira.
Reserve tempo para se comunicar com cada um e
também junte todos para passarem momentos juntos,
porque momentos em família nunca são esquecidos.
Se você perguntar a um adulto o que ele mais
gostava de fazer quando criança, quando passeava
junto com seus pais, esse adulto saberá listar com
facilidade vários momentos e situações que viveu com
os pais, se tiverem experimentado isso.
5. Prestar atenção e valorizar as descobertas
Cada idade tem uma descoberta, seja na infância,
na adolescência ou na fase adulta. Todos estamos a
descobrir constantemente coisas novas, e quando o pai
demonstra interesse nas descobertas do filho, é uma
forma de incentivo, seja no balé, seja num campeonato,
num estudo novo ou num novo trabalho.
É importante lembrar que você deve mostrar o
quanto está feliz pelo desempenho do seu filho nesse
novo empreendimento; isso mostra que você acredita
em seu potencial e se orgulha de quem ele é.
Converse com seu filho sobre essa atividade ou
descoberta, faça perguntas, tire dúvidas, senão fica
parecendo que você não ficou satisfeito com a vitória
conquistada por ele e que para você não faz tanta
diferença.
6. Ensinar pelo exemplo
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 218

Talvez eu seja um pouco repetitivo nesse assunto,
mas é porque entre muitos, acho-o mais importante. A
verdade é que não adianta dizer algo que não se faz, o
exemplo é o que mostra de verdade. Existem atitudes
que são copiadas pelos filhos, sejam elas boas ou
ruins, por isso estar atento é tão importante porque
seus filhos irão lhe copiar em muitas coisas e isso o
influenciará em sua vida e desenvolvimento, portanto:
• Seja honesto, para que seu filho aprenda sobre
honestidade.
• Seja humilde, para que seu filho nunca aja
arrogantemente.
• Seja amoroso, para que seu filho perceba que existe
amor e vale a pena lutar por amor.
• Seja bom, para que seu filho veja que a bondade
supera a maldade.
Por fim, ser um pai de verdade é ser um pai que
saiba chamar atenção quando é preciso, que saiba
orientar com firmeza e dignidade, que saiba ajudar o
filho sob quaisquer situações, porque você é o único pai
que seu filho tem e essa relação jamais poderá ser
substituída.
A MÃE
A missão de ser mãe quase sempre começa com
alguns meses de muito enjoo, seguido por anseios
incontroláveis por comidas estranhas, aumento de
peso, dores na coluna, o aprimoramento da arte de
arrumar travesseiros preenchendo espaços entre o
volume da barriga e o resto da cama.
Ser mãe é não esquecer a emoção do primeiro
movimento do bebezinho dentro da barriga. O instante
maravilhoso em que ele se materializou ante os seus
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olhos, a boquinha sugando o leite, com vontade, e o
primeiro sorriso de reconhecimento. É ficar noites sem
dormir, é sofrer com as cólicas do bebê e se angustiar
com os choros inexplicáveis: será dor de ouvido, fralda
molhada, fome, desejo de colo? É a inquietação com
os resfriados, pânico com a ameaça de pneumonia,
coração partido com a tristeza causada pela morte do
bichinho de estimação do pequerrucho. É ajudar o filho
a largar a chupeta e a mamadeira. É levá-lo para a
escola e segurar suas mãos na hora da vacina.
Ser mãe é se deslumbrar em ver o filho se
revelando em suas características únicas, é observar
suas descobertas. Sentir sua mãozinha procurando a
proteção da sua, o corpinho se aconchegando debaixo
dos cobertores. É assistir aos avanços, sorrir com as
vitórias e ampará-lo nas pequenas derrotas. É ouvir as
confidências. Ser mãe é descobrir que se pode amar
ainda mais um homem ao vê-lo passar talco,
cuidadosamente, no bebê ou ao observá-lo sentado no
chão, brincando com o filho. É se apaixonar de novo
pelo marido, mas por razões que antes de ser mãe
consideraria muito pouco românticas. É sentir-se invadir
de felicidade ante o milagre que é uma criança dando
seus primeiros passos, conseguindo expressar
toscamente em palavras seus sentimentos, juntando as
letras numa frase. Ser mãe é se inundar de alegria ao
ouvir uma gargalhadinha gostosa, ao ver o filho
acertando a bola no gol ou mergulhando corajosamente
do trampolim mais alto.
Ser mãe é descobrir que sua vida tem menos
valor depois que chega o bebê. Que se deseja sacrificar
a vida para poupar a do filho, mas ao mesmo tempo
deseja viver mais para não para realizar os seus
sonhos, mas para ver a criança realizar os dela. É ouvir
o filho falar da primeira namorada, da primeira
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decepção e quase morrer de apreensão na primeira vez
que ele se aventurar ao volante de um carro. É ficar
acordada de noite, imaginando mil coisas, até ouvir o
barulho da chave na fechadura da porta e os passos do
jovem, ecoando portas adentro do lar. Finalmente, é se
inundar de gratidão por tudo que se recebe e se
aprende com o filho, pelo crescimento que ele
proporciona, pela alegria profunda que ele dá. Ser mãe
é aguardar o momento de ser avó, para renovar as
etapas da emoção, numa dimensão diferente de doçura
e entendimento. É estreitar nos braços o filho do filho e
descobrir no rostinho minúsculo, os traços maravilhosos
do bem mais precioso que lhe foi confiado ao coração:
um Espírito imortal vestido nas carnes de seu filho.
A maternidade é uma dádiva. Ajudar um
pequenino a desenvolver-se e a descobrir-se, tornandose um adulto digno, é responsabilidade que Deus
confere ao coração da mulher que se transforma em
mãe. E toda mulher que se permite ser mãe, da sua ou
da carne alheia, descobre que o filho que depende do
seu amor e da segurança que ela transmite, é o melhor
presente que Deus lhe deu.
O FILHO
"Filho é um ser que foi emprestado para um curso
intensivo de como amar alguém além de nós mesmos,
de como mudar nossos piores defeitos para darmos os
melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem.
Isto mesmo! Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem
que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de
dor, principalmente da incerteza de estar agindo
corretamente e do medo de perder algo tão amado.
Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas
um empréstimo.
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Filho! Achei em meus arquivos dez dicas
interessantes que ajudarão você a fortalecer o
relacionamento com seu pai. Veja só:
1.
Converse. Nunca deixe cair a conexão. Pai
também gosta de diálogo. Mas não fale só de
problemas; experimente um bate-papo descontraído.
2. Aceite. Cada um tem o direito de pensar e agir de
um jeito. Se você tivesse nascido na época dele, será
que não veria as coisas do mesmo modo?
3. Jogue limpo. Todo pai gosta de um filho sincero e
leal. Por isso, trate-o com a maturidade e a abertura
com que gostaria de ser tratado.
4.
Apoie. Você não tem se valido do apoio físico,
material e emocional dele? É hora de pagar o
investimento.
5. Dê uma chance. Ele erra? Ora, ninguém é perfeito.
Nem o Superman. Tente entendê-lo e não repita os
mesmos erros.
6.
Ore. Peça que Deus dê a ele muita saúde,
entusiasmo, grana e fé.
7. Seja legal. Lave o carro para ele, ou, se não tiver
carro, dê-lhe um brilho nos sapatos. Leve seus irmãos
para passear, deixando-o a sós com sua mãe.
8.
Elogie. Descubra as qualidades dele, pense nas
coisas boas que já lhe deu e libere ao menos um
“obrigado”.
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9.
Respeite. Não fique dizendo que ele é de outra
geração. Isso chateia e não resolve nada. Não o julgue
careta, até conhecer suas razões.
10. Ame. Pai, legal ou “ilegal”, é para se amar

VIDA CELIBATÁRIA
“Algumas pessoas são chamadas por Deus a
amar com amor de entrega total, um amor liberto, é um
amor que inclui consequentemente uma renúncia em
dar tudo o que se é para que o outro seja totalmente ele
mesmo. Amar a cada um como se fosse o único, amar
a todos com a totalidade com que se ama a um só. Isto
significa amar a cada um na sua originalidade e a todos
na unidade.

O amor celibatário tende primariamente á
universalidade,
amando
intensamente
e
extensivamente o maior número possível de pessoas e
tomando como horizonte à totalidade da humanidade.”
O amor celibatário é uma forma de vida que, se
vivida com autenticidade, exprime mais claramente o
amor de Deus. Na sua tendência á universalidade ou
disponibilidade os celibatários tornam-se fundamento
da fraternidade universal.

VIDA RELIGIOSA

A comunidade é, pois, o primeiro âmbito no qual o
religioso vive o projeto de ser mais, com e para os
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outros, o projeto de vida evangélica na liberdade de si e
das coisas, na disponibilidade.
A comunidade se constrói através da palavra, da
presença e da ação de cada membro, por sua vez, a
comunidade conduzida pela vida religiosa e por seus
membros religiosos torna-se sinal da fraternidade à qual
todos os homens são chamados.
A Comunidade Filhos do Céu estará aberta à ação
do Espírito Santo na vocação religiosa.
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CAPITULO XII
NOSSA VIDA NO RECANTO
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NOSSA VIDA NO RECANTO
“Nossa vida comunitária, é marcada por uma
vivência familiar e ao acolher pessoas como filho e que
desejam experimentar uma vida nova, oferecemos
gratuitamente a alimentação e os cuidados básicos de
higiene e saúde.
Os responsáveis pelo acompanhamento diário são
os consagrados e os postulantes que vivem no Recanto
voluntariamente sem nenhum vínculo empregatício.
Na comunidade incentivamos á oração pessoal
onde percebemos o crescimento espiritual e o
desenvolvimento da pessoa à medida que se entrega
no colo de Jesus.
É na participação á Santa Missa que vivemos o
ápice de nossa vivência cristã, pois encontramos no
reviver da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus as
forças necessária para continuar firmes na missão, pois
encontramos na Eucaristia a fonte de nossa fé e da
nossa Vocação.
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“É a Eucaristia, a razão de nossa vida em
comum”.
Aquele que nos consagra a Deus e nos envia, sem
cessar, pelas estradas do mundo a serviço do
evangelho.
Na leitura da Palavra de Deus através da bíblia
conhecemos e compreendemos nossa mudança vida
na intimidade com o nosso Senhor e entendemos o
amor que o Pai tem por cada um de seus filhos.
Em nossa Comunidade temos momentos
especiais de oração comunitária, iniciando com a
oração da manhã, a oração do ângelus e a oração do
terço da providência ao meio dia, visita e Adoração ao
Santíssimo Sacramento durante o dia, consagração a
Sagrada Família à tarde, a Eucaristia no fim de tarde e
momentos de profunda oração e partilha á noite.

VIDA DE FÉ
1- Na sua Vida Comunitária seja devoto da Família de
Nazaré, um promotor da unidade familiar e do amor
conjugal.
2- Santifique seu lar, sua casa. Quem o visitar possa
ver no seio familiar sinais de fé, como a Bíblia, o
Crucifixo, imagens e quadros sacros.
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3- Ensine seus filhos a conhecer a Palavra de Deus e a
rezar. Não se esqueça de abençoar seus filhos. Louve
ao Senhor antes de dormir.
4- Cabe aos pais serem missionários dentro do lar,
transmitindo a fé que receberam, pela vida e pela
palavra. Não esqueça de encaminhar seus filhos e
afilhados à catequese e a regra de vida comunitária.
5- Promova a dignidade do trabalho humano,
colocando-se ao lado da promoção da justiça. Faça de
seu trabalho uma oração.
6- Como José e Maria, mantenha a paz nos momentos
difíceis, guardando no coração o que você ainda não
compreende.
7- Numa atitude de amor comunitária, evite palavras
que ofendam a dignidade da pessoa.
8- Preocupe-se com os doentes e procure motiva-los
para um encontro com o sacerdote através da
confissão. Cuide para que nenhum doente ou idoso
fique sem a confissão.
9- Santifique cada dia de sua vida com a Eucaristia e
busque sabedoria nos aconselhamentos de um diretor
espiritual.
10- Participe da vida de sua comunidade de fé e seja
um membro ativo da Igreja. Viva a alegria e o
compromisso do batismo, participando da Igreja, Corpo
de Cristo e Povo de Deus.
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NORMAS PRÁTICAS DA COMUNIDADE FILHOS DO
CÉU
 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.
 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 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.
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 Ligar a 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 católicas. 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 energia , descontração,
interação, integridade física e mental.
 Fazer uma boa higiene pessoal. As roupas de cama
deverão ser lavadas todas as semanas. Manter quartos
é banheiros limpos.
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 Visitas aos familiares : Após o sexto mês de
permanência na comunidade o filho poderá visitar sua
família mediante a avaliação dos consagrados.

PAPEL DA FAMÍLIA
“Um dos pontos fundamentais no processo de
restauração da vida, especialmente de pessoas
destruídas pelas drogas ( álcool ) é a participação da
família. Por isso é importante a visita dos familiares
nesse processo de libertação. É importante saber que
você não deverá fazer nenhum tipo de doação
diretamente aos filhos, especialmente quando se tratar
de doações de alimentos, dinheiro ou produtos para uso
pessoal.
Visitar seu filho aos domingos das 14:00 as
17:00hs. Fora desse horário somente em celebrações
especiais, a convite da Comunidade. Não fornecemos
informação a respeito do seu filho por telefone.
Depois de seis meses em nossa casa, seu filho
poderá passar um final de semana a cada dois meses
com seus familiares.
Todas as despesas extras deverão ser assumidas
pelos pais ou responsáveis: dentista, viagens, exames
de saúde, etc”
COMUNIDADE DE ALIANÇA
Nós da Comunidade de Oração e Vida Sagrada
família formaremos aliança com pessoas solteiras ou
casadas, sacerdotes ou religiosos que desejarem
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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, procurando viver à partilha dos bens
espirituais e materiais entre si.”
O compromisso de aliança é renovado
anualmente. De acordo com nosso estatuto os
membros da comunidade de aliança tornam-se sócios
nas seguintes condições: Sócio Compromissado,
Colaborador ou Benfeitor.
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.
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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.

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. É lógico que 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.
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
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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 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
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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 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
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realizando ali a missão que ele tinha junto da
comunidade.
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 aparentemente o
mesmo chega com uma decisão tomada , e quando
Jesus o chama a deixar tudo e segui-Lo, ou seja o
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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 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.
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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.
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
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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.
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.
ORAÇÃO PESSOAL
A oração pessoal é outra coisa de extrema
importância na vida comunitária, é quando o
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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
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.
PROVIDÊNCIA DIVINA
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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.
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
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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).
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.
“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 .”
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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.
HORÁRIO COMUNITÁRIO
Segunda à sexta
06:45-Levantar
07:15-Oração manhã
08:00-Café
09:00-Início da Atividades (dirigir-se ao local
determinado )
12:00-Término das Atividades(recolher as ferramentas)
12:15-Oração do Terço da providência
12:30 - ALMOÇO -( ficar no refeitório até a oração do
Glória ao Pai) No intervalo não se deita na cama,
aproveitar para lavar a roupa, leitura, oração pessoal...
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14:00- Terço da Sagrada Família –Atividades da Tarde
- Adoração ao Santíssimo pelos Consagrados
18:00-Término das Atividades (recolher ferramentas)
BANHO
3@ e 5@ feira – 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-Grupos de Vida
3@ feira – Oração de Cura Interior
6@ feira – Grupo de Oração22:30- 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
(fita de vídeo na sala)
Domingo:
09:00-café
10:00-Celebração da Palavra
14:00-Visitas
17:00-Esporte e Recreação
19:00- Janta
20:00-TV
PROVIDÊNCIA DIVINA
Providência Divina é o meio pelo qual Deus
governa todas as coisas no universo. A doutrina da
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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.
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
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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).
Na Comunidade Filhos do Céu 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:
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.
É importante salientar que toda e qualquer ajuda
financeira, por parte de familiares, amigos e benfeitores
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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 ,
- 090003-1

AG. 4292

CONTA – 60

CONTA – 60 -

090003-1

É preciso conscientizar nossos benfeitores e
familiares para que não façam doações diretamente aos
filhos, especialmente quando se tratar de doações de
alimentos ou produtos para uso pessoal e dinheiro.”

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 250

CRESCER COM OS MINISTÉRIOS
A palavra ministério, na Bíblia, na maioria das
vezes em que aparece, significa serviço. No Novo
Testamento a palavra grega para ministério é “diakonia”
e indica a prestação de algum tipo serviço ou trabalho.
Como, por exemplo, nesse texto: “e, quanto a nós, nos
consagraremos à oração e ao ministério [diakonia] da
palavra.” (At 6. 4). Ou seja, eles se dedicariam ao
trabalho, ao serviço da pregação da palavra de Deus.
Na Bíblia temos essa palavra aplicada aos vários
serviços especiais designados por Deus aos seus
servos. Por exemplo, vemos na Bíblia citados o
ministério dos levitas, dos sacerdotes, dos profetas, dos
apóstolos, etc. (2 Cr 6. 32; At 1. 25).
O ministério padrão para os outros ministérios é o
de Jesus Cristo, que também teve seu ministério: “Ora,
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tinha Jesus cerca de trinta anos ao começar o seu
ministério….” (Lc 3. 23)
O Ministério de Pregação
O Ministério de Pregação é um dom do Espírito
Santo e é também uma técnica de elocução. Como
carisma, ela apresenta forte matiz profético; como
técnica de elocução, ela se liga à oratória. É um
carisma que leva o evangelizador a fielmente proclamar
a revelação divina sob a unção do Espírito Santo, de
forma energética, ousada, profética, viva, ardorosa,
atraente e eficaz.
Portanto, Ministério de Pregação em um serviço
que se presta no âmbito da Comunidade Filhos do Céu
tem dois objetivos complementares: um é o de pregar
na comunidade e o segundo é o de evangelizar onde o
Senhor enviar.
O
Ministério
de
pregação
visa
formar
continuamente os pregadores afins de que pregando
em qualquer lugar até mesmo em ambientes alheios à
Comunidade, consigam evangelizar, proclamando
fielmente a revelação divina sob a unção do Espírito
Santo, de que forma energética, ousada e profética.
Os consagrados do Ministério de Pregação, têm como
função:
Acolher: todos aqueles que vieram em busca o
conhecimento da palavra de Deus na pregação, etc.;
Ouvir: com atenção e zelo, aquilo que vierem partilhar
de suas vidas e de suas necessidades;
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Orar: por cada um que assim o deseje, e sob a
inspiração, sobre a palavra de Deus com uso dos Dons
Carismáticos. Além dos carismas da Palavra; Oração e
Cântico em Línguas e Palavra de Profecia; e
principalmente com a autoridade dos Carismas de
Poder: Fé, Cura e Operação de Milagres.
Aconselhar: sob a inspiração do Carisma de
Revelação que é também a Palavra de Sabedoria,
dando o devido aconselhamento do que eles mesmos
de sua parte precisam fazer para que cheguem à
solução de seus problemas e passem a viver segundo a
vontade do Pai;
Incentivar: para que cada um cresça na graça de
Deus, através de uma vida de oração mais intensa, de
uma participação mais frequente aos Sacramentos, de
uma assídua escuta ao Senhor através de sua Palavra,
e de uma comprometida inserção na vida da igreja.
O Ministério de Música
Ministério de Música é um grupo de pessoas que
se reunem para Ministrar, ou seja, transmitir a palavra
de Deus e seu Evangelho através da música. Cada
Ministro de música, assim é chamado por que tem um
Dom especial concedido pelo Espírito Santo : o Dom de
transmitir o evangelho de Jesus em forma de música,
usando instrumentos musicais e a própria voz em forma
de canto.
O que um Ministro de Música precisa fazer ?
Primeiro - deve ter a noção de que está a serviço de
Nosso Senhor e NÃO num show
Segundo - deve estar em dia com seus compromissos
como cristão, ou seja : Participar da Santa Missa, pelo
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menos aos Domingos;. Comungar pelo menos uma (1)
vez na semana (provavelmente aos Domingos); Se
confessar pelo menos uma (1) vez ao mês.
Terceiro - Deve estar sempre em Oração, pois, orando
sempre, nós podemos nos defender melhor das
tentações que poderão cair sobre nós. Jesus nos diz
em Mateus 26,41 "Vigiai e orai, para não caíres em
tentação, pois na verdade o espírito está pronto, mas a
carne é fraca."
Quarto - Deve estar sempre ensaiando e praticando os
cantos para qualquer evento.
Quinto - Deve estar sempre atento à moção do Espírito
Santo que será dada ao dirigente da oração.
As qualidades que você precisa ter para ser um
bom Ministro de Música:
Ser humilde, ser pessoa de oração, saber sorrir,
amar a Deus, ter vida interior, inspirar segurança e
confiança, ter bom ouvido musical, Ser discreto, ser
instrumento de Deus, ser paciente e persistente, ter
bom senso, ser obediente, ser profeta ( falar e cantar
em nome de Deus). Um bom músico sabe que varias
cabeças pensam melhor que uma.
O Ministério de Intercessão
Interceder é colocar-se no lugar de alguém; é se
interpor; é mediar-se; é atuar no lugar de outro; significa
representar alguém clamando por ele junto a Deus.
Interceder é investir horas na presença de Deus em
fervorosa oração, em prol de alguém ou de alguma
causa. Intercessão é um combate travado contra o
inimigo para resgatar almas para Jesus; é trazer à luz
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filhos espirituais. Portanto, interceder é estar entre Deus
e os homens por uma causa.
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear
a sua causa, como se fora sua própria. É estar entre
Deus e os homens, a favor destes, tomando seu lugar e
sentindo sua necessidade permanecendo em oração
até a vitória na vida daquele por quem intercede.
Intercessões e súplicas por todos, é práticas em
nossas vidas. Este ministério está atento as
necessidades diárias, não deixamos passar um dia sem
interceder pela nossa nação, nossa Igreja, necessidade
de cada um, enfermos, governantes e também pelos
pedidos que nos chegam. Cada oração nossa realiza
milagre no reino espiritual.
Somos chamados a interceder. O profeta Samuel
diante do pedido do povo para que clamasse a seu
favor, para que não morressem por causa dos seus
próprios pecados, fez uma tremenda declaração que
deveria ser um desafio para nós também:
“E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar
contra o Senhor, deixando de orar por vós; eu vos
ensinarei o caminho bom e direito” (1 Sm. 12:23).
Deus tem um propósito para o homem em Seu
coração, e precisa dos Seus filhos para que esse
propósito se estabeleça.
Há muitas definições que nós poderíamos dar
sobre intercessão. A mais simples está na Bíblia: “Orai
uns pelos outros” (Tg 5:16). Abraão suplicou por Ló e
este foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra;
Moisés intercedeu por Israel apóstata e foi ouvido;
Samuel orou constantemente pela nação; Daniel orou
pela libertação do seu povo do cativeiro; Davi suplicou
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pelo povo; Cristo rogou por Seus discípulos e fez
especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de
constante intercessão. Toda a Igreja é chamada ao
fascinante ministério da intercessão.
O intercessor é o que vai a Deus não por causa de
si mesmo, mas em razão dos outros. Ele se coloca
numa posição de sacerdote, entre Deus e o homem,
para pleitear a sua causa.
O dom da intercessão é inerente a todo o cristão,
pois pelo sacramento do batismo, somos inseridos no
Corpo Místico de Cristo e participamos das mesmas
funções de sacerdote, reis e profetas de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Portanto buscaremos conscientizar todos
os consagrados a assumir seu papel de intercessores
(na oração pessoal e participando das missas) junto a
Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens.
Pontos para se trabalhar no ministério de
intercessão:
1. Motivar a vida de oração pessoal (dando subsídio de
livros e principalmente exercícios espirituais). A
Adoração também deve ser motivada.
2. Conhecimento e vivência da Palavra (Sagrada
Escritura): A lectio divina como auxílio tanto para a
oração quanto para o aprofundamento espiritual na
Palavra.
3. Vida sacramental, buscando a eucaristia diária e a
confissão frequente.
4. Aprofundar-se cada vez mais no mistério de
redenção de Jesus Cristo, o definitivo intercessor diante
de Deus (Aprofundar a carta aos Hebreus).
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5. A obra do Espírito Santo, que intercede em nós e por
nós (texto de referência Rom 8,26-27). Exercício dos
carismas, para o desembaraço na intercessão
exercendo uma intercessão profética.
6. Atuações distintas do ministério de intercessão e
ministério de oração por cura e libertação, devendo,
contudo trabalhar em unidade.
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CAPITULO XIII
ORAÇÕES DA COMUNIDADE
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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.
As orações da comunidade são: Pelo Sinal da Santa
Cruz, Invocação ao Espírito Santo, Pai Nosso, Ave
Maria, Santo Anjo, O Anjo do Senhor, Glória ao Pai,
Consagração a Maria Santíssima, Oração a Sagrada
Família, Salve Rainha, Credo, Consagração a Sagrada
Família, Oração á São José, Oração pela Família,
Oração pelos Pais, Oração pelos Filhos, Terço da
Providência, Terço da Sagrada Família, Como Rezar o
Terço de Nossa Senhora, Terço de Nossa Senhora,
Oração da Manhã, Oração da Noite, Oração pelas
Vocações, Consagração a São José, Oração diária a
São José pelos agonizantes, Oração de agradecimento
por São José, Oração a São José pela Igreja, Oração a
São José pelas Famílias, Oração a São Jose nas
Dificuldades, Oração a São José em causa urgente,
Oração a São José depois do Terço, Ato de Contrição,
Ato de Fé, Ato de Esperança, Ato de Caridade, Os 7
Sacramentos, Os 10 Mandamentos, Os 7 pecados
Capitais, Os 5 mandamentos da Igreja, Os
mandamento da Caridade, Os 7 dons do Espirito Santo,
Os frutos do Espirito Santo, os 9 carismas do Espírito
Santo.
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01-Pelo Sinal da Santa Cruz
Pelo sinal + da Santa Cruz,
( testa )
livrai-nos, Deus, + Nosso Senhor,
( boca )
dos nossos + inimigos.
( peito )
02-Santo Anjo
Santo Anjo do Senhor
Meu zeloso guardador
Se a ti me confiou
A piedade divina
Sempre me rege, me guarda,
me governa, me ilumina.
Amém.

03-Invocação ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o
fogo do Vosso amor.
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado e
renovareis a face da terra.
Oremos:
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas
segundo o mesmo espírito
e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
04-Ave Maria
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Ave-Maria, cheia de graça!
O Senhor é convosco
Bendita sois vós entre as mulheres
E Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus
Santa Maria Mãe de Deus,
Rogai por nós os pecadores
Agora e na hora de nossa morte. Amém
05-Pai Nosso
Pai Nosso, que estais no Céu
Santificado seja o Vosso Nome
Venha a nós o Vosso Reino
Seja feita a Vossa Vontade,
Assim na Terra como no Céu
O Pão-Nosso de cada dia nos daí hoje
Perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a
Quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
Mas livrai-nos do Mal. Amém
06-Glória ao Pai
Glória ao Pai , ao Filho e ao Espírito Santo.
Assim como era no princípio , agora e sempre. Amém
07-Consagração a Maria Santíssima
Ò minha Senhora e minha Mãe! Eu me ofereço todo a
vós e, em prova de minha devoção para convosco, vos
consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos,
minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu
ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe,
guardai-me, defendei-me como filho vosso. Amém.
08-O Anjo do Senhor
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- O anjo do Senhor anunciou a Maria...
- E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria....
-Eis aqui a serva do Senhor...
-Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave Maria.....
-E o Verbo se fez carne...
-E habitou entre nós
Ave Maria...
-Rogai por nós, santa Mãe de Deus...
-Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém!
09-Oração à Sagrada Família
Amados Jesus, José e Maria, meu coração vos dou e
minha alma.
Amados Jesus, José e Maria, assisti-me no último
momento.
Amados Jesus, José e Maria, expire em paz entre vós a
minha alma.
10-Salve Rainha
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia
Vida, doçura e esperança nossa, Salve!
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva
A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste Vale de
Lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa
Esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei!
E depois desse desterro,
Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Sempre Virgem
Maria.
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Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém.
11-Credo
Creio em Deus-Pai, todo poderoso, criador do céu e da
terra.
E em jesus cristo seu único filho, Nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado,
desceu a mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém.
12-Consagração á Sagrada Família
Ó Jesus, nosso amabilíssimo Redentor, que, vindo do
céu para ser a luz do mundo com a doutrina e com o
exemplo, quisestes passar a maior parte da Vossa vida
mortal humilde e submisso a Maria e a José na pobre
casa de Nazaré, para santificar esta família que devia
ser o modelo da família cristã: dignai-Vos acolher
benignamente as nossas famílias que agora se
dedicam e consagram a Vós; protegei-as guardai-as e
fazei que nelas reinem, com o Vosso amor, a paz e a
concórdia da caridade cristã, a fim de que possam
conformar-se com o divino modelo da Vossa Sagrada
família; e todos, sem exceção de ninguém, mereçam
alcançar a eterna felicidade.
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Ó Maria, Mãe amorosíssima de Jesus e nossa Mãe,
fazei, por vossa piedosa intercessão, que Jesus acolha
benignamente a oferta que Lhe fazemos de nossas
famílias e nos conceda as Suas bênçãos e graças.
Ó São José, guarda amorosíssimo de Jesus e Maria,
concedei-nos o socorro do vosso patrocínio em todas
as nossas necessidades espirituais e temporais, a fim
de que possamos, com a Bem-Aventurada Virgem
Maria e convosco, louvar e bendizer eternamente a
Jesus Cristo, nosso Divino Redentor.
Amém.

13-Oração pela Família
Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e
agradecemos a vossa presença em nosso lar.
Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir
nosso compromisso de fé na Igreja e de participar da
vida de nossa comunidade.
Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o Vosso
mandamento de Amor, a exemplo da FAMÍLIA DE
NAZARÉ.
Concedei-nos a capacidade de compreendermos
nossas diferenças de idade, de sexo, de caráter, para
nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros
e vivermos em harmonia.
Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde
possamos viver felizes.
Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais
necessitados e empobrecidos, e dai-nos a graça de
aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando
se aproximem de nossa família.
Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de nossos
filhos quando quiserdes chamar a Vosso serviço.
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Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o
respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una
cada vez mais.
Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai
nosso lar hoje e sempre. Amém!
14-Oração pelos Pais
Senhor, agradeço-vos pelo pai e pela mãe que me
destes e os quais tanto admiro em meu coração. Fazei
que eu os ame sempre mais e que eles se sintam
amados. Aumentai-lhes as alegrias e não permitais que
eu me torne um peso para eles. Ajudai-me a adivinhar
suas horas de cansaço e preocupações, para que
possa servir-lhes de "Cirineu".
Não deixeis, Senhor, que os desenganos os abatam ou
o desânimo os domine. Ajudai-os a enfrentar, com
renovada coragem, suas responsabilidades e a
desincumbir-se delas do melhor modo possível. Que
eles sejam firmes e severos quando necessário, sem
deixar de serem bons. Que eles não se percam na
impaciência, mas saibam perdoar minhas fraquezas.
Que eu não repare, Senhor, em seus defeitos, mas em
suas qualidades e que eu saiba não só admirar seus
bons exemplos, mas imitá-los.
Conservai-nos, ó Deus, no Vosso amor. E que nossa
família, vivendo agora unida, sob os Vossos cuidados e
as Vossas bênçãos, possa também viver unida no céu,
para cantar Vosso nome, ó Pai dos pais. Amém.
15-Oração à São José
São José, doce Pai, coloco-me para sempre sob a tua
proteção.
Considera-me como teu filho, e preserva-me de todo
pecado.
Coloco-me em teus braços,
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Para que me acompanhes no caminho da virtude,
E me assistas na hora de minha morte.
Amém.
16-Oração pelos filhos
Meu Deus e Senhor, sois Vós o Criador e o Pai
verdadeiro dos meus filhos, a Vós pertencem, por isso
eu Volos ofereço , pedindo-Vos que abençoeis quando
os abençoo 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
17-Oração pelas Vocações
Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a
vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas
comunidades, 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.
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18-Oração da Noite
Obrigado, Senhor, por tudo o que consegui fazer hoje.
Para minha comunidade para quem trabalhei, pelos
amigos que me deste. Dá gosto, Senhor trabalhar
contigo na construção de uma humanidade mais feliz e
de um mundo mais humano. No entanto, Senhor, te
peço perdão por aquilo que poderia ter feito e não fiz.
Poderia ter dado e exigido um pouco mais de mim.
Amanhã, porém, terei uma nova oportunidade. Farei
aquilo que estiver dentro das possibilidades. Espero
encontrar-te novamente amanhã, fortalecido com tua
graça, para realizar os propósitos que hoje renovo na
tua presença. Amém.
19-Oração da Manhã
Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho
pedir-te força, sabedoria, paz.
Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor;
ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado, quero
ver, além das aparências, teus filhos, como tu o vês, e
assim só ver o bem em cada um.
Cerra meus ouvidos a toda a calúnia, guarda minha
língua de toda a maldade.
Que só de concórdia viva o meu espírito. Seja eu tão
bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim
sintam a tua presença.
Reveste-me interiormente de tua beleza, Senhor, e no
decurso deste dia eu te revele a todos.
Amém.
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20-Consagração a São José
Glorioso São José, digno de ser entre os santos
venerado, amado e invocado com especial carinho pelo
primor de vossas virtudes, eminência de vossa glória e
poder de vossa intercessão perante a Santíssima
Trindade, tomo-vos hoje por meu advogado, por meu
protetor e pai, proponho firmemente nunca esquecerme de vós, honrar-vos todos os dias que Deus me
conceder.
Em todas as minhas ações, assisti-me junto de Jesus e
Maria, favorecei-me na hora da morte, não falteis, por
piedade.
Amém.
Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai

21-Oração diária a São José pelos agonizantes
São José, Pai nutrício de Nosso Senhor Jesus Cristo e
verdadeiro esposo de Maria Virgem, rogai por nós e
pelos agonizantes deste dia e desta noite. Dai-nos uma
santa morte. Amém.
Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
22-Oração de agradecimento por São José
(esta oração é muito querida por São José)
Santíssima Trindade, eu Vos ofereço os Corações de
Jesus e de Maria, com os Seus merecimentos e o Seu
Amor, em nome de São José, para Vos agradecer
todos os dons que lhe concedestes, sobretudo por tê-lo
feito Pai adotivo de Jesus e Esposo verdadeiro de
Maria Virgem. Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
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23-Oração a São José pelas famílias
(das mensagens de N. Sra. Mãe do Infinito Amor,
com aprovação eclesiástica)
São José, intercessor das famílias por excelência, eu
vos recebo como Pai desta família.
Ensinai-me, São José, a amar, a orar, a falar, a
trabalhar, como tão bem ensinastes a Jesus.
Peço-vos especialmente pela salvação de ... (dizer o
nome da pessoa).
Libertai-o(a), São José, das amarras do inimigo das
famílias, e fazei-o(a),
São José, servir a Deus como o senhor O serviu.
Querido São José, santificai minha família. Amém.
Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
24- São Bento
Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes
sempre compassivo com os necessitados, fazei que
também eu, recorrendo à vossa poderosa intercessão,
obtenha auxílio em todas as minhas aflições, que na
minha família reine a paz e a tranquilidade; que se
afaste de mim todas as desgraças tanto corporais como
espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do
Senhor a graça da proteção que vos suplico,
finalmente, vos peço que ao termino de minha vida
terrestre possa ir louvar a Deus convosco no Paraíso.
Amém.
25-Oração a São José pela Igreja
São José, patrono universal da Igreja, velai pela Igreja
tão cuidadosamente como velastes por Jesus, ajudai a
protegê-la e conduzi-a como fez com seu filho adotivo.
Amém.
Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
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26-Oração a São José nas dificuldades
Ó Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar
possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde
em nosso auxílio nas dificuldades em que nos
achamos.
Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos
confiamos, para que tenha uma solução favorável.
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda nossa
confiança.
Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos
em vão.
Já que tudo podeis junto de Jesus e Maria mostrai-nos
que vossa bondade é igual ao vosso poder.
São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais
Santa Família que jamais houve, sede, nós vos
pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a
graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e
Maria!
São José, rogai por nós!
Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
27-Oração a São José em causa urgente
Ah! Vós que ninguém jamais invocou em vão!
Vós cujo poder junto a Deus é tão grande que se diz:
"No céu José manda, não suplica!", rogai e intercedei
por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a
este divino Filho, de quem fostes na terra protetor fiel.
Ajuntai a todas as vossas glórias aquela de ganhar a
causa desesperada que vos confio...
(citar o que deseja).
Eu creio, sim, eu creio que podeis acudir os meus
votos, livrando-me das penas que me acabrunham e
das amarguras de que sofre a minha alma.
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Tenho, além disso, confiança em que nada deixareis de
fazer em favor do aflito que vos implora.
Humildemente prostrado a vossos pés eu vos peço:
Tende piedade de minhas súplicas e de minhas
lágrimas, cobri-me com a vossa misericórdia e
abençoai-me.
Assim seja.
Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
28- Oração contra inveja
O Olho da Luz me envolve. Seu brilho me protege.
Quebre mau-olhado! Desfaça-se toda a intriga e a
perfídia.
Estou com a Benção do Senhor. Estou dentro
do Manto do Senhor, nada me destruirá. Amém!
29-Oração a São José, depois do terço
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e,
depois de ter implorado o auxílio de vossa santíssima
esposa, cheios de confiança solicitamos também o
vosso patrocínio.
Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à
Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal
que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente
suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a
herança que Jesus Cristo conquistou com Seu sangue,
e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso
auxílio e poder.
Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça
eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó pai
amantíssimo, a peste do erro e do vício.
Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo
sustentáculo, na luta contra o poder das trevas e assim
como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do
Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa
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Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda a
adversidade.
Amparai a cada um de nós com o vosso constante
patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e
sustentados com o vosso auxílio, possamos viver
virtuosamente, morrer piedosamente, e obter no céu a
eterna bem-aventurança.
Assim seja. Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai
30-Oração de São Bento
A Cruz sagrada seja minha Luz
Não seja o Dragão meu guia
Retira-te Satanás
Nunca me aconselhes coisas vãs
É mal o que tu me ofereces
Bebe tu mesmo do teu veneno
Rogai por nós bem aventurado São Bento
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
Em Latim
Crux Sacra Sit Mihi Lux
Non Draco Sit Mihi Dux
Vade Retro Sátana
Nunquam Suade Mihi Vana
Sunt Mala Quae Libas
Ipse Venena Bibas
31- NOSSA SENHORA DO CARMO
Ó Senhora do Carmo, revestido de vosso escapulário,
eu vos peço que ele seja para mim sinal de vossa
maternal proteção, em todas as necessidades, nos
perigos e nas aflições da vida. Acompanhai-me com
vossa intercessão, para que eu possa crescer na Fé,
Esperança e Caridade, seguindo a Jesus e praticando
Sua Palavra. Ajudai-me, ó mãe querida, para que,
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levando com devoção vosso santo Escapulário, mereça
a felicidade de morrer piedosamente com ele, na graça
de Deus, e assim, alcançar a vida eterna. Amém."
Concedei-me vossas graças, que é gastar meus
talentos a serviço de Deus, Virgem do Carmo, Maria,
pois o Santo Escapulário levo com fé, noite e dia.
32- Oração de São Judas Tadeu
São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos
saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que
cumpristes vossa missão.
Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze
colunas que sustentam a verdadeira Igreja fundada por
Cristo.
Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e
auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para
o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças
para vencer o pecado e superar todo o mal.
Quero imitar- vos, comprometendo- me com Cristo e
com sua Igreja, por uma decidida conversão a Deus e
ao próximo, especialmente o mais pobre.
E, assim convertido, assumirei a missão de viver e
anunciar o Evangelho, como membro ativo de minha
comunidade. Espero, então, alcançar de Deus a graça
que imploro confiando na vossa poderosa intercessão.
(Faça o pedido da graça a ser alcançada…)
São Judas Tadeu, rogai por nós!
Amém!
33-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
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glória, o bem das almas e minha própria santificação.
Amém.
34- Oração a São Miguel
São Miguel arcanjo,
Defendei-me neste combate;
Sede meu auxilio contra as maldades
E ciladas do demônio,
Instante e humildemente vos peço
Que Deus sobre ele impere e vós,
Príncipe da milícia celeste,
Com esse poder divino
Precipitai no inferno a Satanás
E aos outros espíritos malignos
Que vagueiam pelo mundo para
Perdição das almas. Amém
35- Oração do motorista
Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, muita
prudência e perfeito controle do veículo, para que eu
possa fazer uma boa viagem e chegar bem e alegre ao
meu destino.
Dá-me calma e paciência no tráfego difícil. Protege-me
de toda a imperícia e de todo o acidente.
Ampare também os que viajam comigo.
Não me deixe cair em tentação pelo desejo da
velocidade e o desrespeito as regras. Que tua graça me
acompanhe sempre nas minhas viagens. Amém.
36- Oração de Santa Edwiges
(Protetora dos Pobres e Endividados)
Vós Santa Edviges, que fostes na terra amparo dos
pobres e desvalidos e socorro dos endividados, no céu
onde gozais o eterno prêmio da caridade que
praticastes, confiante vos peço, sede minha advogada,
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para que de Deus eu obtenha a graça _______e por fim
a graça suprema da salvação eterna. Amem.
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao
Pai.
37- Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós
Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante os
dias de tua vida aceitastes com toda a humildade a
vontade do Pai, e o Maligno nunca foi capaz de
envolver lhe com suas confusões. Junto a Teu Filho,
intercedestes por nossas dificuldades e, com toda
paciência, nos destes exemplo de como desenrolar as
linhas de nossa vida. E, ao se dar para sempre como
nossa Mãe, pões em ordem e fazes mais claros os
laços que nos unem ao Senhor.
Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Tu que com
coração materno desatas os nós que entorpecem nossa
vida, te pedimos que recebas em tuas mãos ________
e que a(o) livres das amarras e confusões com que a(o)
castiga aquele que é nosso inimigo. Por tua graça, por
tua intercessão, com teu exemplo, livra-nos de todo o
mal, Senhora Nossa, e desata os nós que impedem de
nos unirmos a Deus para que, livres de toda confusão e
erros, O Louvemos em todas as coisas, coloquemos
Nele nossos corações e possamos Servi-lo sempre
através dos nossos irmãos. Amém!
38-Oração de N. Senhora do Monte Serrat
Bendita e louvada seja a Sagrada Paixão e Morte de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Rogai por nós santa formosura dos anjos, tesouro dos
apóstolos, depósito da arca da aliança.
Senhora Santa Maria mostrai-nos em tão belo dia a
vossa face gloriosa.
Amém.
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39- Reza forte e poderosa contra inimigos e a inveja
Santa Catarina, Clara e Divina, Vós que entrando numa
cidade encontraste mil homens todos bravos como
leões e, com uma simples palavra, amansastes o
coração de todos eles
Querida Santa Catarina, amansai o coração de (dizer o
nome da pessoa )
que (dizer o nome da pessoa ) tenha olhos e não me
veja, tenha boca e não me fale
tenha pernas e não me alcance e fique paralisado como
pedra nada podendo fazer contra mim
e nada podendo fazer contra meus entes queridos.
Querida Santa Catarina faço essa oração com muita fé
em meu coração e espero que Vós possais me atender.
Amém.
40- Inveja e Mau-olhado
Deus, atendei ao meu pedido, vinde em meu socorro,
vinde ajudar-me.
Confundidos sejam e envergonhados os que buscam a
minha alma. (Fazer o Sinal da Cruz)
Voltem atrás e sejam envergonhados os que me
desejam males.
Voltem-se logo cheios de confusão os que me dizem:
"Bem, bem". (Fazer o Sinal da Cruz)
Regozijem-se e alegrem-se em Vós os que Vos
busquem e os que amam Vossa salvação digam
sempre:
"Engrandecido seja o Senhor". (Fazer o Sinal da Cruz)
Vós sois o meu favorecedor e o meu libertador, Senhor
Deus, não vos demoreis.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
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Oremos.
Gloriosos São Sebastião e São Jorge, São Lázaro e
São Roque, São Benedito, São Cosme e São Damião.
Todos Vós. Bem-aventurados Santos do céu, que
curais e aliviais os enfermos, intercedei junto ao
Senhor Deus pelo seu servo Fulano (dizer o nome da
pessoa).
Vinde, Gloriosos Santos, em seu auxílio. Fechem-se os
olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas,
fujam os maus pensamentos e desejos.
Por esta Cruz será Fulano defendido.
Por esta Cruz será Fulano defendido.
Por esta Cruz estará Fulano livre.
(Fazer três cruzes com o crucifixo).
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Rezar em seguida um Pai Nosso e três Ave Maria.

41- Oração de Santo Expedito
Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes
interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo,
socorrei-me nesta hora de aflição e desespero.
Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo!
Meu Santo Expedito Vós que sois um Santo guerreiro,
Vós que sois o Santo dos aflitos,
Vós que sois o Santo dos desesperados.
Vós que sois o Santo das causas urgentes,
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Protegei-me, Ajudai-me,
dai-me forças, coragem e serenidade.
Atendei ao meu pedido. "Fazer o pedido".
Meu Santo Expedito !
Ajudai-me a superar estas horas difíceis,
protegei-me de todos que possam me prejudicar,
protegei a minha família,
atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a paz e a tranquilidade.
Meu Santo Expedito!
Serei grato pelo resto de minha vida e
levarei seu nome a todos que têm fé.
Muito obrigado.
(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Fazer o Sinal da
Cruz)
42- Responsório de Santo Antônio
(para achar coisas perdidas e para outras graças)
Se milagres desejais
Contra os males e o demônio
Recorrei a Santo Antônio
E não falhareis jamais
Pela sua interseção
foge a peste o erro a morte
Quem é fraco fica forte
mesmo o enfermo fica são
Rompem-se as mais vis prisões
recupera-se o perdido
Cede o mar embravecido
no maior dos furacões
Penas mil e humanos ais
se moderam, se retiram
Isto digam os que o viram,
os paduanos e outros mais. Amém!
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CAPITULO XIV
O TERÇO
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O TERÇO DA COMUNIDADE
O terço foi criado pelo Painho para a Comunidade
Filhos do Céu que, ao rezá-lo, seguindo os mistérios,
iam revendo a vida e sua missão dentro da história da
salvação e, ao mesmo tempo, iam 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 na vida.
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 encontrarse 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
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com que os muros que se levantam nas nossas vidas
caiam por terra.
Por se tratar de uma Comunidade de acolhimento,
devemos rezar com o coração, isto é, rezar com amor,
confiança, abandono e concentração. A oração cura a
alma humana. A oração cura a história de pecado de
uma pessoa. Sem a oração nós não podemos ter uma
experiência de Deus. 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”.
Nenhum consagrado 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. Quando temos amor a Deus e
quando compreendemos a riqueza espiritual do Terço
ou do Rosário percebemos que a recitação dos Painosso e das Ave Marias 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.
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O sabor da oração da oração do terço 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.
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.
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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.

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:
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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.
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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.
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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 dainos 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 convertei-nos!
FAMÍLIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA.
Nas Ave-Marias: Jesus, Maria e José, nossa família
vossa é…
(10 vezes )
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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 )
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
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só reine o amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém!

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.

Ladainha da Sagrada Família
Jesus, Salvador do mundo, Tende piedade de nós.
Jesus, Filho de Maria e irmão nosso,
Jesus, tesouro e delicia da Sagrada Família,
Santa Maria, Rainha dos céus, rogai por nós.
Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa doce Mãe,
Santa Maria, ornamento e alegria da Sagrada Família,
São José, pai legal de Jesus,
São José, Casto esposo de Maria,
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São José, guia e amparo da Sagrada Família,
Sagrada Família, de baixo da proteção nos temos
consagrado a Deus, rogai por nós.
Sagrada Família, que temos tomado por modelo, rogai
por nós.
Sagrada Família, predileta do pai celestial,
Sagrada Família, conduzida pelo Espírito Santo,
Sagrada Família, santificada pela presença do Filho de
Deus,
Sagrada Família, terror do inferno,
Sagrada Família, asilo de todas as virtudes,
Sagrada Família, Santuário da Divina Trindade,
Sagrada Família, precioso Tabernáculo de Deus vivo,
Sagrada Família, escondida e ignorada sobre a terra,
Sagrada Família, pobre e laboriosa,
Sagrada Família, modelo de paciência e resignação,
Sagrada Família, alegria nas tribulações,
Sagrada Família, venerada pelos pastores,
Sagrada Família, honrada pelos Magos,
Sagrada Família, por Herodes perseguida,
Sagrada Família, pelos judeus depreciada,
Sagrada Família, desejada pelos Patriarcas,
Sagrada Família, pelos anjos respeitada,
Sagrada Família, modelo de todos os Santos,
Sagrada Família, ornamento da celestial Jerusalém,
esteja sempre conosco.
Sede-nos propicia, socorrei-nos em todos os perigos da
alma e corpo,
Vos rogamos, ouvi-nos.
Sede nosso refúgio contra os males que nos cercam,
Vos rogamos, ouvi-nos.
Sede nossa força nos combates e provas,
Sede nos forte muro contra os ataques do inimigo de
nossa saúde,
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 293

Sede nossa esperança nesta vida e nosso consolo na
hora da morte,
Sede eficaz protetora daqueles que Vos invocam com
verdadeira confiança,
Sede medianeira dos que morrem no Senhor e
advogada dos pecadores perante o Soberano Jesus,

Vos rogamos, ouvi-nos.
Sede liberadora das almas detidas no purgatório e
saúde dos que esperam em Vos,
Sede sempre sustento dos débeis e ajuda dos
imperfeitos,
Sede sempre protetora de nossa Família e de toda a
sociedade,
Sede sempre espelho dos cristãos, modelo dos justos,
Sede sempre consoladora dos aflitos e refúgio de
vossos devotos,
Sede sempre apoio e defesa dos que se tem
consagrado a vosso serviço,
V. Sagrada Família, sede glorificada em todos os
séculos.
R. Reinai para sempre em todos os corações.

Oração:
Divino Salvador, bendigo todas nossas obras,
recompensai de uma maneira digna de Vós a todos os
que trabalham por vossa Glória, concedei a paz e a
vida eterna a nossos irmãos mortos.
Concedei também a vossos operários as graças que
lhes são necessárias para a conversão dos pecadores,
santificação dos justos e aumento de vossa cristã
Família, a fim de que sejais conhecido e glorificado por
todas as criaturas com Maria e José, e reinais em todos
os Corações agora e sempre,
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Oh! Vós que viveis e reinais com Deus Pai, em unidade
do Espírito Santo, por todos os séculos. Amém.
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CAPITULO XV
IGREJA
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IGREJA
O que é Igreja:

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 297

Igreja, do latim ecclesia, é um templo cristão, é o
local da pregação dos ensinamentos de Cristo,
obedecendo os princípios da ética cristã.
Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e
que celebram as mesmas doutrinas religiosas.
Em sociologia Igreja é um grupo religioso
organizado e institucionalizado. É uma sociedade cujos
membros representam da mesma maneira o mundo
sagrado e suas relações com o mundo profano. Como
grupo, uma igreja abrange uma comunidade dos que
creem e, geralmente um corpo de sacerdotes,
hierarquizado ou não. Como instituição, a igreja
representa um sistema de preceitos dogmaticos, ritos e
crenças.
Igreja Católica
Igreja Católica ou Igreja Católica Romana, é uma
Igreja Cristã, que tem por objetivo pregar o Evangelho
de Jesus Cristo. A estrutura da Igreja foi formada pela
Bíblia, pelos ensinamentos e pela doutrina cristã.
Através de uma interação dinâmica entre a Bíblia e a
tradição, a Igreja desenvolveu seus ensinamentos,
crenças e credos, além da liturgia, sacramentos e
festividades, concedendo aos fiéis a essência da fé
cristã.

Dois ritos ou sacramentos, foram instituídos pelo
próprio Jesus: o batismo e a eucaristia. Outros ritos
incluem o crisma, o casamento, a ordenação para o
sacerdócio, a confissão e a extrema unção. O clero
católico é masculino e celibatário. É formado pela
classe eclesiástica dos sacerdotes, sendo o papa o
chefe supremo de toda a Igreja e do Estado do
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Vaticano, além dos cardeais, dos bispos e dos padres.
A Igreja Católica possui seu santuário onde se localiza
o altar, além de oferecer locais para a devoção da
comunidade.

Catecismo - Origem da Igreja
Apóstolos pedras fundamentais da Igreja
§642 Tudo o que aconteceu nesses dias pascais
convoca todos os apóstolos, de modo particular Pedro,
para a construção da era nova que começou na manhã
de Páscoa. Como testemunhas do Ressuscitado, são
eles as pedras de fundação de sua Igreja. A fé da
primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o
testemunho de homens concretos, conhecidos dos
cristãos e, na maioria dos casos, vivendo ainda entre
eles. Estas "testemunhas da Ressurreição de Cristo"
são, antes de tudo, Pedro e os Doze, mas não somente
eles: Paulo fala claramente de mais de quinhentas
pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além
de Tiago e de todos os apóstolos.
Cristo pedra viva da Igreja
§552 No colégio dos Doze, Simão Pedro ocupa o
primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única.
Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia
confessado: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (Mt
16,16). Nosso Senhor lhe declara na ocasião: "Tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja, e as
Portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela" (Mt
16,18). Cristo, "Pedra viva"; garante a sua Igreja
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construída sobre Pedro a vitória sobre as potências de
morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada,
permanecerá como a rocha inabalável da Igreja. Terá
por missão defender esta fé de todo desfalecimento e
confirmar nela seus irmãos.
Igreja inaugurada por Jesus Cristo
§763 Cabe ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o
plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua
"missão". "O Senhor Jesus iniciou sua Igreja pregando
a Boa Nova, isto é, o advento do Reino de Deus
prometido nas Escrituras havia séculos." Para cumprir a
vontade do Pai, Cristo inaugurou o Reino dos Céus na
terra. A Igreja "é o Reino de Cristo já misteriosamente
presente"'.
§765 O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma
estrutura que permanecerá até a plena consumação do
Reino. Há antes de tudo a escolha dos Doze, com
Pedro como seu chefe. Representando as doze tribos
de Israel, eles são as pedras de fundação da nova
Jerusalém. Os Doze e os outros discípulos participam
da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua
sorte (cf. Mt 10, 25 ; Jo 15, 20) . Por meio de todos os
esses atos, Cristo prepara e constrói sua Igreja.
§766 Mas a Igreja nasceu primeiramente do dom total
de Cristo para nossa salvação, antecipado na
instituição da Eucaristia e realizado na Cruz. "O começo
e o crescimento da Igreja são significados pelo sangue
e pela água que saíram do lado aberto de Jesus
crucificado." "Pois do lado de Cristo dormindo na Cruz é
que nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja."
Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão
adormecido, assim a Igreja nasceu do coração
traspassado de Cristo morto na Cruz.
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§874 O próprio Cristo é a fonte do ministério na Igreja.
Instituiu-a, deu-lhe autoridade e missão, orientação e
finalidade: Para apascentar e aumentar sempre o Povo
de Deus, Cristo Senhor instituiu em sua Igreja uma
variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o
Corpo. Pois os ministros que são revestidos do sagrado
poder servem a seus irmãos para que todos os que
formam o Povo de Deus... cheguem à salvação
Igreja no desígnio do Pai
§759 "O Pai eterno, por libérrimo e arcano desígnio de
sua sabedoria e bondade, criou todo o universo; decidiu
elevar os homens à comunhão da vida divina", à qual
chama todos os homens em seu Filho: "Todos os que
crêem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a
santa Igreja". Esta "família de Deus" se constitui e se
realiza gradualmente ao longo das etapas da história
humana, segundo as disposições do Pai. Com efeito,
"desde a origem do mundo a Igreja foi prefigurada. Foi
admiravelmente preparada na história do povo de Israel
e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos.
Foi manifestada pela efusão do Espírito. E no fim dos
tempos será gloriosamente consumada".
Igreja prefigurada desde a origem do mundo
§760 "O mundo foi criado em vista da Igreja", diziam os
cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em
vista da comunhão com sua vida divina, comunhão esta
que se realiza pela "convocação" dos homens em
Cristo, e esta "convocação" é a Igreja. A Igreja é a
finalidade de todas as coisas, e as próprias vicissitudes
dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do
homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e
meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a
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medida de amor que Ele queria dar ao mundo: Assim
como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo,
assim também sua intenção é a salvação dos homens e
se chama Igreja.
Igreja preparada na Antiga Aliança
§762 A preparação longínqua da reunião do Povo de
Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus
promete que será o pai de um grande povo. A
preparação imediata tem seus inícios com a eleição de
Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve
ser o sinal do congraçamento futuro de todas as
nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter
rompido a aliança e de ter-se comportado como uma
prostituta. Anunciam uma nova e eterna Aliança. "Esta
Aliança Nova, Cristo a instituiu."
Início da Igreja
§766 Mas a Igreja nasceu primeiramente do dom total
de Cristo para nossa salvação, antecipado na
instituição da Eucaristia e realizado na Cruz. "O começo
e o crescimento da Igreja são significados pelo sangue
e pela água que saíram do lado aberto de Jesus
crucificado." "Pois do lado de Cristo dormindo na Cruz é
que nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja."
Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão
adormecido, assim a Igreja nasceu do coração
traspassado de Cristo morto na Cruz.
§767 "Terminada a obra que o Pai havia confiado ao
Filho para realizará na terra, foi enviado o Espírito
Santo no dia de Pentecostes para santificar a Igreja
permanentemente." Foi então que "a Igreja se
manifestou publicamente diante da multidão e começou
a difusão do Evangelho com a pregação". Por ser
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"convocação" de todos os homens para a salvação, a
Igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada
por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos.
§1185 O congraçamento do povo de Deus começa pelo
Batismo; por isso, a igreja deve ter um lugar para a
celebração do Batismo (batistério) e fazer com que o
povo lembre as promessas feitas na celebração do
Batismo. (O persignar-se com água benta faz lembrar o
Batismo.) A igreja deve também ser um espaço que
convide ao recolhimento e à oração silenciosa, que
prolongue e interiorize a grande oração da Eucaristia.
Pedro pedra sobre a qual é edificada a Igreja
§552 No colégio dos Doze, Simão Pedro ocupa o
primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única.
Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia
confessado: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo" (Mt
16,16). Nosso Senhor lhe declara na ocasião: "Tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja, e as
Portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela" (Mt
16,18). Cristo, "Pedra viva"; garante a sua Igreja
construída sobre Pedro a vitória sobre as potências de
morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada,
permanecerá como a rocha inabalável da Igreja. Terá
por missão defender esta fé de todo desfalecimento e
confirmar nela seus irmãos.
§881 Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o
Senhor constituiu em pedra de sua Igreja. Entregou-lhe
as chaves da mesma, instituiu-o pastor de todo o
rebanho. Porém, o múnus de ligar e desligar, que foi
dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio
dos apóstolos, unido a seu chefe." Este oficio pastoral
de Pedro e dos outros Apóstolos faz parte dos
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fundamentos da Igreja e é continuado pelos Bispos sob
o primado do Papa.
Os 5 Mandamentos da Igreja são:
1. Participar da Missa nos domingos e festas de guarda.
2. Confessar-se ao menos uma vez ao ano.
3. Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição.
4. Santificar as festas de preceito.
5. Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa
Madre Igreja.
Os 10 Mandamentos da Lei de Deus
1. Amar a Deus sobre todas as coisas.
2. Não tomar Seu santo nome em vão.
3. Guardar domingos e festas.
4. Honrar pai e mãe.
5. Não matar.
6. Não pecar contra a castidade.
7. Não furtar.
8. Não levantar falso testemunho.
9. Não desejar a mulher do próximo.
10. Não cobiçar as coisas alheias.
Os Mandamentos da Caridade são:
1. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de toda a tua mente.
2. Amarás a teu próximo como a ti mesmo.
Os Sete Pecados Capitais são:
1.Gula
5. Preguiça

2. Vaidade
6. Cobiça

3. Luxúria
7. Ira

4. Avareza

Ato de Contrição
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Meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morreste na
cruz,
Perdoa os meus pecados.
Já não quero mais pecar.
Amém.
Ato Fé
Meu Deus, creio firmemente em todas as verdades que
nos revelaste e que nos ensinas por tua Igreja,
porque não te podes enganar nem nos enganar. Amém.
Ato de Esperança
Meu Deus, espero com firme confiança que me
concederás, pelo mérito de Jesus Cristo,
tua graça neste mundo e a felicidade eterna no outro,
porque assim o prometeste e sempre és fiel a tuas
promessas. Amém.
Ato de Caridade
Meu Deus, amo-te com todo o meu coração e sobre
todas as coisas, porque és infinitamente bom e amável.
Prometo, com a tua graça, amar o meu próximo como a
mim mesmo por teu amor. Amém.

Os 7 Sacramentos
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a. Batismo
• Situação da vida: Nascemos para fé
• Tipo: Iniciação Cristã
• Efeito: Começamos a fazer parte da grande família
que é a Igreja
b. Confirmação
• Situação da vida: Crescemos como Cristãos
• Tipo: Iniciação Cristã
• Efeito: Assumimos com mais maturidade o
compromisso na Igreja
c. Eucaristia
• Situação da vida: Precisamos de alimentos para fé e a
vida em comunidade
• Tipo: Iniciação Cristã
• Efeito: Recebemos o corpo de Cristo unidos a todos
os irmãos
d. Penitência
• Situação da vida: Erramos e nos arrependemos
• Tipo: Cura
• Efeito: Recebemos o perdão de Deus na comunidade
e. Unção dos Enfermos
• Situação da vida: Somos atingidos pela doença
• Tipo: Cura
• Efeito: A graça de Deus e o caminho da Igreja ajudam
o doente que sofre
f. Ordem
• Situação da vida: Alguém sente vocação de serviço
total a Deus e ao irmão
• Tipo: Serviço
• Efeito: O Cristão se torna sacerdote a serviço da
comunidade
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g. Matrimônio
• Situação da vida: Homem e mulher se amam e
querem se casar
• Tipo: Serviço
• Efeito: Os dois se comprometem a viver seu amor
como cristãos de verdade
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CAPITULO XVI
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CURA INTERIOR
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CURA INTERIOR
Cura interior é a cura de nosso homem interior: da
mente, emoções, lembranças desagradáveis, sonhos. É
o processo pelo qual, por meio da oração, somos
libertos de sentimentos de ressentimentos, rejeição,
auto piedade, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio,
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 310

complexo de inferioridade, autocondenação e senso de
desvalor, etc.
Em Romanos 12.2, lemos o seguinte: "E não vos
conformeis com este século, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente..." A cura interior é a
renovação de nossa mente.
Jesus disse o seguinte: "Eu estou deixando-lhes
uma dádiva, paz de espírito e de coração. E a paz que
eu dou não é frágil como a paz que o mundo dá.
Portanto não se aflijam nem tenham medo." (Jo 14.27 )
Mas há inúmeras pessoas, hoje, que não possuem
essa paz interior. E muitas delas são cheias do Espírito
Santo, que, apesar de tudo, acham-se emocionalmente
enfermas, embora estejam em boas condições físicas.
Jesus deseja que sejamos sãos em todo o nosso ser.
Em Isaías 53.5, vemos como a Bíblia prediz a obra de
Jesus: "...ele foi traspassado pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas
suas pisaduras fomos sarados." Ele quer salvar-nos de
nossos pecados. A cura espiritual; quer que tenhamos
paz. A cura interior; quer que fiquemos livres de dores e
doenças, cura física. Ele quer que todo o nosso ser seja
perfeito.
Para que haja a cura interior são necessários três
passos.
(1) Romper o domínio de Satanás sobre nós e tomar
posse do que é nosso por direito.
(2) Orar pela cura das lembranças passadas.
(3) Dar e pedir perdão.
Gosto de pensar neste primeiro passo como
sendo uma "cirurgia espiritual", em que Jesus cura
todos os tumores que estão "crescendo" em nosso
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interior: medo, ódio, ira, ciúme, auto piedade, etc.
Depois, então, pela oração de cura das lembranças
guardadas em nossa mente, Jesus penetra em nosso
passado e cura todas as mágoas. Ele toma de um
apagador espiritual, e desmancha todas as recordações
dolorosas. Mas sempre sob a luz do perdão. A
libertação acontece pelo perdão. Depois ele unge com
o óleo do Espírito Santo, e cura os locais onde havia a
ferida. Ele nos purifica e nos dá sua paz. O texto de
Colossenses 2.11-15 descreve maravilhosamente essa
cirurgia espiritual:
"Nele também fostes circuncidados, não por
intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da
carne, que é a circuncisão de Cristo; tendo sido
sepultados com ele juntamente no batismo, no qual
igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder
de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós
outros,
que
estáveis
mortos
pelas
vossas
transgressões, e pela circuncisão da vossa carne, vos
deu vida juntamente com ele, perdoando todos os
nossos delitos; tendo cancelado o escrito de dívida, que
era contra nós e que constava de ordenanças, o qual
nos
era
prejudicial,
removeu-o
inteiramente
encravando-o na cruz; e, despojando os principados e
as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz."
Jesus é a única pessoa que pode sarar os males
de nossas lembranças e dores, e ele o fará, por meio
da cura interior,
1. se quisermos ser libertos do domínio de Satanás;
2. se quisermos que nossa mente seja curada;
3. se quisermos ficar integralmente sãos;
4. se quisermos permanecer sãos. "Jesus Cristo ontem
e hoje é o mesmo, e o será para sempre." (Hb 13.8.) O
tempo e o espaço não significam nada. Ele pode voltar
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 312

ao nosso passado e tocar aqueles pontos em que
fomos feridos. Ele quer que lhe entreguemos nosso
passado. O verso de Filipenses 3.13 nos diz para
esquecermos o passado, e olharmos para adiante, para
o que está à nossa frente.
Algumas pessoas parecem gostar de viver no
passado, repassando e revivendo sofrimentos antigos,
sofrendo como mártires. A essas pessoas Jesus não
cura. Mas, se realmente quisermos ser integralmente
curados, se quisermos essa paz interior, ele pode
concedê-la a nós, e concederá. Lemos em Colossenses
1.13-14 o seguinte: "Ele nos libertou do império das
trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor, no qual temos a redenção, a remissão dos
pecados."
A operação da cura interior não é apenas voltar ao
passado e desenterrar de lá os detalhes mais sórdidos.
Não é procurar ver qual a quantidade de lixo de que nos
lembramos; mas é jogar fora todo o lixo que ali
encontrarmos. É deixar que Jesus faça brilhar sua luz
divina em todos os recantos escuros onde Satanás
escondeu as mágoas e lembranças dolorosas. É andar
de mãos dadas com Jesus, em todos os segundos de
nossa vida, e deixar que ele fique bem ali conosco
durante as situações desagradáveis.
Muitas vezes pensamos: "longe da vista, longe da
lembrança", com relação a essas recordações
indesejáveis. Mas este raciocínio é semelhante ao ato
de ir-se acumulando objetos dentro de um armário.
Depois que fechamos a porta, não vemos o amontoado,
mas se continuarmos a colocar coisas ali, chegará um
momento em que elas rolarão para fora. Esse mesmo
princípio se aplica à nossa mente. Vamos empilhando
na mente toda sorte de "lixo" (medos, ressentimentos,
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culpa), pensando que essas coisas não vão incomodarnos, mas elas ficam lá, no fundo de nosso
subconsciente, e sem dúvida alguma irão afetar nossas
emoções e influenciar o modo como agimos e
reagimos. A raiva reprimida, os ressentimentos ou o
medo às vezes se manifestam nos momentos em que
menos esperamos.
Quantos de nós passam a vida toda num dilema:
"Se ao menos..."; ou então: "E se..." Alguém já afirmou
que deveríamos retirar de nosso vocabulário duas
palavras: "nunca" e "sempre". "Nunca faço nada certo."
"Estou sempre errando." "Nunca faço assim ou
assado." "Você sempre faz assim e assado." A Bíblia
nos promete que podemos ser libertos das
características negativas de nossa personalidade.
As pessoas frustradas e temerosas estão sempre
ingerindo
enormes
quantidades
de
bebida,
tranquilizantes e soníferos, na tentativa de apagar as
tristes lembranças do passado e do presente. Gasta-se
muito dinheiro com médicos, psicólogos e psiquiatras.
Na maioria dos casos, a ciência médica trata dos
sintomas; Jesus quer curar a causa das enfermidades.
Os médicos e psiquiatras confiam no Senhor, e
louvamos a Deus pela existência deles. A cura interior é
psicoterapia mais a operação é de Deus.
Jesus é o maior dos médicos, o maior psiquiatra
que pode haver. Somente ele pode curar-nos
integralmente. Ele deseja sarar nossas tristezas e
mágoas. Onde havia confusão de espírito, ele quer
introduzir serenidade. Onde houve medo, ele está
ansioso para conceder-nos uma mente sã e libertar-nos
do medo. Ele quer restabelecer relacionamentos
destruídos; quer reerguer casamentos desmoronados.
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Quer que sejamos capazes de nos relacionarmos uns
com os outros de maneira positiva e construtiva. Quer
que sejamos capazes de amar os outros do modo como
gostaríamos de ser amados; e perdoar da forma como
devemos perdoar. Ele quer que sejamos aquele
indivíduo que ele tinha em mente quando nos criou.
O Senhor deseja dar-nos essa mesma paz
interior, por meio da cura interior. A Bíblia nos promete
isso em Filipenses 4.7: "E a paz de Deus, que excede
todo o entendimento, guardará os vossos corações e as
vossas mentes em Cristo Jesus."
Lemos em Isaías 26.3 o seguinte: "Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é
firme; porque ele confia em ti." E Efésios 2.14 afirma:
"Porque ele é a nossa paz...
Graças, Senhor Jesus, pela cura interior.

Na Comunidade Bethânia rezava assim:
Oração de Cura Interior do Painho
( Sente-se confortavelmente, feche os olhos,
escute e viaje com a minha voz )
Muitos de nossos males são provenientes de
traumas das negatividades que trazemos do ventre
materno. São as feridas que trazemos e feridas
espirituais. Feridas da ausência do amor de pai e de
mãe.
Essas feridas nos impedem de amar a Deus e
nos levam a cair em tentações . Somente com a
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cura podemos viver a paz, a misericórdia e o amor
de Deus.
Vem Espírito Santo de amor, vem nos conduzir
nesta oração, vem nos iluminar, vem nos dar
sabedoria e enche todo esse lugar com tua luz. Eu
te louvo Espírito Santo, te saúdo e te agradeço...
Maria, mãe de Deus e minha mãe, minha
mãezinha querida, peço a tua intercessão ó mãe.
Cubra-nos com teu manto, Protegei-nos. Salve mãe
querida, obrigado pela tua presença e por trazeres
os anjos contigo mãezinha. Obrigado...
São Miguel arcanjo, protetor da milícia celeste,
acampe com todos os anjos a nossa volta. Protegeinos. Defendei-nos com sua espada em riste...
Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu te
agradeço por tua presença aqui neste lugar,
agradeço a presença de Jesus e de Maria, dos
Anjos e dos Santos.
Agradeço, porque sei paizinho querido, que
queres libertar de todos os males, teus filhos aqui
presentes. Sei que desejas restaurar a vida do
homem, para que todos tenham a vida e a tenham
em plenitude e em abundancia. Queres libertar os
cativos e sarar os contritos de coração. Que o céu
se una a nós e em comunhão com todos os anjos e
santos para que possamos nesta hora desfrutar do
vosso amor, do vosso perdão, da vossa cura. Sim
Pai querido, estamos feridos, doentes por nossos
próprios enganos, por nossas próprias quedas.
Mas, muitas vezes Pai, estamos sedados,
prisioneiros pelas armadilhas que o vosso e o
nosso inimigo tem armado. Tem nos atraídos e nos
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tem feito pecar. Tem nos feito trair a nós mesmos.
Trair as pessoas que amamos, trair a igreja, trair a
vós e trair cada vez para nós a desgraça, a
desolação, a tristeza e a angustia.
Por favor Pai querido, Pai bendito neta hora,
liberta-nos de todo o mal, de todo o pecado, seja ele
hereditário, seja ele do ventre materno, seja ele da
nossa concepção, da nossa gestação, do nosso
nascimento, da nossa infância, da nossa
adolescência até esse dia de hoje. Seja ele da
origem que for pai amado, Pai bendito tira de mim
esse mal nesta hora bendita. Liga-me de novo com
tua misericórdia, santifica a mim e a todos aqueles
que fazem esta oração comigo. Purificai-nos e daí
nos a plenitude do vosso Espírito Santo.
Sim pai, tu mesmo disseste pela boca do
próprio filho Nosso Senhor Jesus Cristo, pedireis e
recebereis, buscai e encontrareis. Não voltarão de
mãos vazias aqueles que a mim recorrem. Nós
estamos nesta hora recorrendo ao teu amor,
recorrendo ao teu perdão

Muito obrigado paizinho querido, paizinho
amado. Obrigado por nos ter dado Jesus. Agradeço
porque Jesus morreu na cruz não somente pelos
meus pecados, pelo nosso pecado, pelos pecados
da humanidade, mas também pelos meus (nossos)
temores, pelos meus (nossos) medos e pelas
injustiças desse mundo.
Pai, eu te louvo. Agradeço por teres me levado
ao teu filho Jesus que venceu o pecado e a morte
para minha salvação. Agradeço por teres me dado o
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Espírito Santo que me fortalece, que me guia e me
ensina a ser forte no teu amor.
Pai santo, Pai amado, Pai querido, eu renovo
os meus votos diante de Ti, confessando que és o
meu Senhor, o único Deus, a quem amo e sirvo,
torno-me Teu servo e desejo fazer somente a Tua
vontade em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
Meu irmão, minha irmã, imagine Jesus diante
de você e você olhando nos olhos do Senhor. Olhe
profundamente, penetre no olhar de Jesus e deixe o
olhar de Jesus penetrar os teus olhos. Adore-o.
Reconheça, Jesus é o teu Deus. Ele é o teu Senhor,
é aquele que deu a vida por ti. A plenitude da vida
esta no sangue. Todo o bem vem de Deus. Os olhos
de Deus estão sobre você, nada pode ficar
escondido. Não tenha medo. Imagine o Senhor
acolhendo a sua adoração, a sua oração. Agradeça
a Jesus por todos os benefícios que você já
recebeu.
Agradeça-o sem falar, apenas com o teu
coração, com a tua mente. Agradeça a Jesus por
todos os benefícios que você recebeu na tua vida e
comece agora a pensar em todas as coisas boas
que você realizou o sorriso que você transmitiu a
alguém. Vá agradecendo ao senhor por tudo de
bom que você já fez, por tudo de bom que você é..
Por tudo de bom que haja em sua vida. Por toda a
paz que você já transmitiu. Aquela paz que o mundo
não tem e que você sabe e deve transmitir.
Nesse momento imagine Jesus segurando em
sua mão com força ao ponto de sentir em sua mão a
mão de Jesus. O carinho de Jesus. Ele está
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acolhendo você para um diálogo, para uma
conversa como você nunca teve antes com outra
pessoa e dessa vez o Senhor quer somente ouvir
você. Fale com Jesus sobre você mesmo. Sobre a
sua vida, sobre seus medos, sobre os desafios que
você usa, sobre os disfarces que você pode estar
usando agora para impedir esse diálogo. Entregue
esses desafios. Entregue essas máscaras, esses
disfarces que muitas vezes você teve que usar para
mostrar aos outros que você está bem.
Senhor Jesus Cristo, coloco-me aos pés da tua
cruz e peço que me laves com teu precioso sangue
que flui do teu sacratíssimo coração e das tuas
chagas. Lava-me Jesus, na água viva que flui do teu
coração transpassado pela lança. Peço que me
envolvas, Senhor Jesus, com a tua luz sagrada.
Eu sei, Senhor Jesus, que me queres sadio de
corpo, alma e espirito. Te peço Senhor, que me faça
renascer em seu amor pela força do Espirito Santo.
Dai-me Senhor, uma poção dobrada do
Espírito Santo. Enche-me com teu Espírito Santo.
Jesus, sei que não existe tempo para Ti, sei
que és o mesmo ontem, hoje e sempre, sei que
podes fazer cada pessoa viver e experimentar o teu
amor, a tua cura, a tua libertação. Te peço Senhor,
que me cure e me deixe são(ã).
Jesus, Filho de Deus, meu salvador, vivo,
ressuscitado, glorioso, invoco a tua presença junto
de mim. Vem, Senhor Jesus! És Deus, e por isso
podes estar presente em todos os lugares ao
mesmo tempo. Portanto, também aqui, comigo,
agora. Eu te adoro, Senhor Jesus. Reconheço-te
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como Deus, com o Pai e o Espírito Santo: Deus Uno
e Trino. Louvo-te, Jesus ressuscitado, pois mesmo
sendo um Deus infinito, poderoso, perfeitíssimo,
maravilhoso, és simples, amigo, aconchegado a
nós, pequenas criaturas humanas. Que maravilha
poder contar com a tua presença junto de mim.
Muito grato, Senhor Jesus.
Senhor, preciso muito da tua presença agora,
pois quero que o meu coração seja curado das
feridas que me foram feitas, como também das que
fiz em mim mesmo, por meus próprios erros.
Preciso da cura do meu coração, para poder amar
mais e melhor, para ter mais vida, alegria de viver e
disposição de servir.
Meu irmão, minha irmã, Jesus não quer
condenar você, por que ele tem uma obra poderosa
para fazer em sua vida e quando a obra de Deus em
você acontecer, você estará completamente curado.
Você estará completamente libertado e a obra de
Deus em você estará completa quando você for
feliz.
Meu irmão, minha irmã, reze essa oração,
repita ela sem falar, apenas reze com o teu coração
junto comigo:
Senhor, eu quero ser curado, daquele vício
Senhor eu quero ser curado. Eu creio no poder que
está no coração do meu Senhor Jesus. Eu creio
que o Senhor ressuscitou e venceu a morte, por
isso, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que
o Senhor quer me curar eu confio em você Jesus ,
eu sei que o senhor é fiel. Sim Senhor, eu não quero
mais sofrer.
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Senhor quantas pessoas passaram pela minha
vida e quantas vezes eu não fui capaz de olhar
essas pessoas reconhecendo em cada uma delas o
amor que tens por mim, o valor que tem diante do
Senhor. Eu quero agora reconhecer o que cada um
é, o que cada um fez.
Senhor meu Deus. Meu Deus todo poderoso:
Pai, Filho e Espírito Santo, eu quero te amar Senhor.
Eu quero dizer obrigado. Eu quero dizer que o
Senhor é bendito, o Senhor é grandioso e eu quero
bendizer o Senhor por tudo o que eu fiz até hoje.
Por tudo o que eu sou. Por tudo o que fiz e realizei
em minha vida. Senhor eu agradeço, eu o glorifico
pelas coisas mais simples, até as mais grandiosas.
Senhor eu quero entrar no mistério do amor e agora
eu coloco diante de ti toda a minha vida. Sei que
todos os passos que dei, sozinho eu não teria
conseguido.
Senhor, quero usar o remédio que Tu me
destes: o perdão. Quero usar a pomada do perdão,
Jesus, hoje e por muito tempo, todos os dias, até
sentir-me
totalmente
curado,
mudado,
transformado,
sendo
uma
nova
pessoa,
principalmente sem vícios. Cura-me de todos os
vícios Senhor e de toda essa situação de vida que
me encontro hoje, neste momento Senhor.
Obrigado, Senhor.
Meu irmão, minha irmã, imagine Jesus! Neste
instante te carregando no colo e te levando para dar
um passeio. Jesus te leva a uma praia belíssima e te
coloca no chão. Veja a areia da praia escorrendo
pelos teus pés. Você resolve sentar agora. Pegue a
areia da praia com suas mãos e deixe escorrer
pelos seus dedos. Veja as ondas do mar terminarem
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 321

na praia, bicarem na areia. Algumas gaivotas estão
voando. Escute seus piados, parecem querer lhe
dizer algo.
Veja alguém caminhando sobre a água do mar,
vem em sua direção, é um homem. Sim é o Senhor ,
é Jesus!
Converse com Jesus: Jesus, obrigado por
estar aqui. Me levanto e abraço Jesus que estende
os braços na minha direção. Sinto o teu abraço
apertado meu Senhor! Como é bom esse abraço.
Senhor quero te falar. Jesus, Tu sabes tudo da
minha vida, mesmo antes de ter nascido. Tu já
sabias da cor dos meus olhos, fio de cabelo, meu
tamanho, minha genética.
Obrigado Senhor! Por estar presente quando
minha vida começou. Se o medo, a doenças ou
qualquer força do mal, que veio pelo sangue ou
geneticamente me foi transmitido enquanto eu
estava dentro do ventre de minha mãe, liberte-me
agora, lava-me com teu sangue e quebre todo este
jugo hereditário. Obrigado Senhor!
Jesus! Agradeço, por estar ali presente,
mesmo que meu pai e minha mãe não
compreendessem bem, mesmo que eles não
estivessem preparados para me receber, toda e
qualquer dificuldades durante a gravidez, mesmo as
rejeições, pois muitos vieram a este mundo, e eles
sentiram estas rejeições.
Obrigado Jesus! Por estar ali quando eu nasci
e por Ter me amado. Sei que me curas de todos
estes traumas.
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 322

Jesus! volte a minha terceira e quarta geração
de ancestrais e quebre todos os laços nocivos,
prejudiciais a minha vida, a minha existência. Tudo
o que hoje esteja me prejudicando, atrasando a
minha vida, a minha felicidade.
Senhor! Reviva comigo cada segundo dos
meus primeiros anos de vida. Alguns foram
separados dos pais por causa de morte , doenças,
ou foram gerados fora do casamento; alguns
nasceram em famílias numerosas e não receberam
o amor que precisavam.
Senhor Jesus, volte e preencha todo vazio de
minha alma. Dê-me o amor que não foi recebido.
Renova-me e tira toda a mágoa do meu coração, tira
todo medo: medo de escuro, de quedas, de animais,
de se perder, de me sentir sozinho, medo de
abandono, de estudar, trabalhar, casar, ir a igreja,
de andar sozinho. Eu lhe agradeço, Jesus, por me
libertar e curar.
Jesus! Segura agora a minha mão e caminha
comigo. Na época da escola, eu era muito tímido,
tinha medo de tudo, de sair de casa e de enfrentar
situações novas. Jesus, houve ocasiões em que me
senti humilhado, na escola, na rua, em casa , tire de
mim estas lembranças. Quando fui maltratado por
um professor, por um catequistas, padres,
religiosas ou fui ofendido por um amigo, um colega.
Por favor cure essas mágoas que me marcaram.
Temores que podem ter aparecido durante os
primeiros anos de escola. Medo de falar em público
ou medo de fracassos. Obrigado por curar essas
mágoas e me libertar desses medos. Eu te agradeço
e louvo.
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E agora o Senhor sai caminhando entre as
ondas do mar. Eu o vejo se afastar e novamente fico
só. A brisa da praia me envolve, ouço um
passarinho cantar.
Ao longe vejo novamente um vulto se
aproximando, é Jesus, e traz alguém com ele. É seu
Pai. ( Mesmo que o Pai esteja falecido, traga ele
agora em pensamento), Pense em seu Pai agora.
Pense em seu pai com você diante do Senhor.
Procure visualizar o rosto do seu pai. Não se
preocupe com as palavras somente ame, somente
perdoe porque perdoar é amar. Seu pai estende os
braços para te abraçar e o abraço é forte, apertado.
Diga: Como é bom abraçar meu pai.
Talvez você não tenha conhecido o seu pai,
então procure imaginar como seria o rosto dele. E
na presença do Senhor vai agradecendo o nosso
Deus pela vida do seu pai. Agradeça pela
inteligência dele, pela força, pela coragem, pelo
trabalho, pelo sorriso. Até mesmo por aquele
sorriso que você nunca viu, mas louve a Deus pelo
sorriso de seu pai. Agradeça a Deus pelas lágrimas.
Quantas lágrimas foram contidas para que você não
sofresse e quantas lágrimas foram derramadas
manifestando a fragilidade, a fraqueza do seu pai.
Procure lembrar das coisas mais bonitas que ele fiz.
As palavras mais belas que ele te falou. Ame-o por
isso. Reconheça nele a força de Deus. Agora
imagine segurando a mão de seu pai. Imagine-se
apresentando seu pai a Jesus e dizendo ao Senhor:
Meu Deus Obrigado pelo meu Pai.
Eu lhe agradeço pelo meu pai. Porque muitos
não tiveram este amor, se eu não me sentir amado,
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dê-me o amor que eu precisava. Fique Jesus, entre
mim e o meu pai. Peço-lhe que seu amor divino
conserte todo o mau relacionamento que existe
entre nós. Eu peço perdão ao meu pai por todas as
vezes que eu o magoei ou decepcionei; e eu lhe
perdoo por todas as vezes que ele me ofendeu ou
decepcionou.
Jesus! Perdoe o meu pai e a mim por nos
termos ferido mutuamente. Perdoa o meu pai por
aquela briga que teve com a minha mãe; por tela
ofendido tanto, entristecido tanto. Perdoa-lhe, pois
agindo daquela forma, ele feriu-me profundamente.
Perdoa-lhe Jesus, pois eu já lhe perdoei. Mas
perdoa-me a mim também, pois errei contra o meu
pai, desejando-lhe tanto mal, desejando até que
desaparecesse da nossa vida. Perdão, Jesus...
Peço perdão também para mim e para meu pai,
por nos termos nos ferido tanto naquela
oportunidade em que me bateu. Perdoa-lhe, Senhor,
por ter agido daquela forma diante dos meus
colegas, por me ter humilhado tanto. Mas perdoame também; pois guardei tanto ódio, desejei tanto
mal, e até esperava a oportunidade para me vingar.
Perdão Jesus. Perdoa-nos por nos termos ferido
tanto.
Meu pai, se é verdade que houve
acontecimentos dolorosos que nos feriram; se é
verdade que tu me feriste e me fizeste sofrer, e que
eu te feri, é bem verdade também que eu vejo e
admiro o teu lado bom, o teu lado positivo, as tuas
qualidades e virtudes.
Pai! Sabes, eu te admiro muito, como marido,
como homem. Tu és um bom marido! Um bom
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 325

homem. Se é verdade que houve aquele incidente,
em alguns outros momentos de desamor com a
minha mãe, é também verdade que mil vezes eu te
vi amar, alegrar, acariciar, fazer a minha mãe feliz.
Quero te elogiar, pois tu és um bom esposo. Digo,
até, que és um exemplo que posso seguir no futuro.
Fico tão feliz ao te ver sempre tão unido, delicado,
bondoso, amante. A minha mãe é muito feliz por te
ter como marido.
Jesus, muito obrigado pelo exemplo do marido
que é o meu pai. Sabes, Senhor! Isto nos faz um
bem tão grande. A todos, em casa! Obrigado,
Jesus! Quero louvar-te, Senhor, por todos os
muitos momentos bons que o meu pai deu à minha
mãe, pelos meses e anos vividos com tanto amor.
Abençoa-os, e que tenham muitos anos de vida,
vividos sempre num amor maior. Obrigado, Jesus!
Pai! Quero te dizer algo. Algo que deveria ter te
dito antes e não tive coragem. Pai eu te amo! Te
amo! Te amo! Deixa eu te abraçar. Obrigado Jesus
pelo meu pai. Agora Jesus também me abraça.
Estamos os três juntos. Meu pai sorri. Uma alegria
invade meu coração. Agora, Jesus leva meu pai
embora e eu os vejo sumir no horizonte sobre as
águas. Novamente fico só ouvindo o pequeno
passarinho cantar.
Ao longe, no horizonte vejo Jesus que se
aproxima e traz consigo alguém, é uma mulher, sim
é minha mãe! minha mãezinha. Jesus entrega a
mim, a minha mãe. Eu abraço e afago seus cabelos.
Aperto minha mãe com meus braços e sinto até seu
coração que parece bater forte.
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Senhor Jesus, eu lhe agradeço pela minha
mãe. Porque muitos de nós, não tivemos o amor de
mãe e se eu não fui amado como desejava;
preencha este vazio e me de o amor que eu não tive.
Imagine você abraçando a sua mãe. Imagine-se
no colo de sua mãe. Sinta a sua mãe embalando
você como uma pequena criança. Diga o nome de
sua mãe e ao pronunciar o nome dela fale e sinta
toda a vida de sua mãe. Sinta o Senhor restaurando
o seu afeto desde a vida uterina. O Senhor está
curando todos os momentos desde a sua
concepção até o dia de hoje. Os traumas que
ficaram, pelas vezes que você chorava e sua mãe
não te amamentava. Pelas vezes que você chorava
naquelas noites que sua mãe não acordava. Pelas
vezes que você corava de frio e ninguém te cobria e
diga o nome de sua mãe e o nome de Jesus e deixe
o Espirito Santo conduzir você nesta oração.
Imagine agora você segurando a mão de sua
mãe e Jesus segurando na mão de vocês. Olhe bem
profundamente para sua mãe e repita o nome de
sua mãe e o nome de Jesus, e diga obrigado por
tudo, eu amo você minha mãe. Obrigado por tudo,
eu amo você Jesus.
Senhor! Peço para ficar entre mim e a minha
mãe e deixar fluir o Seu amor divino entre nós. Peço
perdão a minha mãe por todas as vezes que eu a
magoei ou decepcionei; perdão mãezinha, perdão!
Perdão se não fui bom filho(a), perdão se não te
obedeci como deveria, perdão por tanta tristeza que
te causei. Perdão por não ter sido aquele filho que a
senhora tanto sonhou. Perdão por todos aqueles
momentos em que deveria ter te escutado e não te
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escutei. Perdão por todo momento e feridas que te
causei.
Eu te perdoo mãezinha por todas as vezes em
que me decepcionou ou me ofendeu, por ter
recebido aquele tapa, aquela surra que levei.
Aquelas palavras duras eu te perdoo mãezinha.
E agora, Senhor Jesus, eu lhe entrego meus
irmãos e irmãs, e os irmãos e irmãs que eu não tive.
Onde existiam sentimentos de competição, ciúme
ou ressentimento, eu lhe peço: Que flua o teu poder
de curar e o seu amor conserte todo o malentendido que tenha acontecido entre a gente. Eu
perdoo a cada irmão e irmã por ter me ofendido e
decepcionado e peço perdão por tê-los ofendidos e
decepcionados.
Eu lhe entrego os meus avos, meus tios, tias ,
primos e primas, a cada parente, todos da minha
família, onde ouve brigas, divisões, acusações,
rixas,
mal
entendido,
divisões
familiares,
inimizades, ódio, desejo de mortes e todo tipo de
violência, eu lhe peço pelo seu poder de curar,
preencher o vazio da nossa vida em todas as
situações. Eu perdoo a cada um deles e peço
perdão por todo mal que causei a eles.
Eu lhe entrego os meus amigos(as), os colegas
de rua, de escola, da igreja, do trabalho. Cada
pessoa que se relaciona comigo, as pessoas por
quem me apaixonei, que eu tive vontade de estar
com elas. Onde muitos deles me tornaram inimigos,
não falam mais comigo, me esqueceram, ficaram
com raiva, pelas brigas e agressividades, vícios(
bebidas, cigarros, drogas), onde ouve abusos na
sexualidades, pelas mentiras, prisões, roubos, eu
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 328

lhe peço Senhor cura-me, todas as lembranças
dolorosas destes maus relacionamentos. Quero
perdoar a cada um deles e te peço perdão a quem
ofendi.
Obrigado Senhor, por Ter estado comigo na
minha adolescência e enquanto eu estava no
ginásio e colegial. Houve novos problemas e medos
nos meus relacionamentos. Cura Senhor, cada
lembrança dolorosa que me volta a mente, eu peço
que lave no seu sangue precioso e elimine toda a
dor da minha mente.
Peço Senhor! Tire todo sentimento de culpa,
humilhação, confusão, medo ou fracasso. Se eu fui
ridicularizado por causa da minha raça, aparência,
tamanho, cor, pobreza, defeitos físicos, e que
ficaram marcas profundas em minha vida. Faça com
que cada pessoa saiba que você me amou como
sendo especial, única, e que você estava presente
em todas as situações, creio que hoje esta me
curando de tudo isto, quero ser uma nova pessoa
no seu amor.
Cura Senhor, a mim e a meus irmãos e cada
um de nós que saiu de casa, ou mesmo morando
em casa, por todo sentimento de medo, de
frustrações e mágoas.
Senhor! Alguns gostariam de ter cursado uma
faculdade, mas não foi possível; outros não
conseguiram entrar para a profissão com a qual
sonhava, até mesmo na vida financeira e eles
sentiram muito desapontamentos. Cura-nos Senhor
destes desapontamentos, destas frustrações nos
estudos e na vida profissional.
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Senhor agora eu te apresento meus
relacionamentos, principalmente meu namoro,
noivado, até mesmo o meu casamento, tudo que foi
um belo começo, as quedas, as dificuldades, as
brigas, os términos, as mágoas, agressividades, a
sexualidade, os abusos da liberdade, tudo que
tornou um pesadelo, os abandonos, as traições,
adultério, mentiras, as frustrações. Jesus tire todas
essas
decepções,
mágoas,
descréditos,
desconfianças nos meus relacionamentos.
Eu te peço para ficar entre mim e os meus
relacionamentos. Quero perdoar a cada uma dessas
situações em minha vida. A cada pessoa que estava
envolvida e quero pedir perdão a quem ofendi e que
eu causei feridas, lava-me Jesus! Cura-me dos
meus mal relacionamentos, dai-me uma confiança
nova.
Senhor Jesus! Através de seu divino amor, eu
lhe agradeço por reparar todo mal entendido e por
eliminar todas as lembranças dolorosas.
Senhor! Durante aqueles momentos difíceis de
minha vida: de doenças, perigo de morte ou mesmo
de acidentes, cirurgias, mortes em família,
abandonos, separações familiares, agressões,
momentos que eu pensei que não iria suportar, eu
lhe agradeço por Ter estado presente.
Eu lhe peço, agora tire por favor o pavor, o
medo, a insegurança, a lembrança de dor que isto
causou na minha vida. Liberte-me dos traumas que
senti.
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Obrigado, por estar presente nas horas de
tristeza. Eu lhe agradeço por segurar a minha mão
ao atravessar o vale tenebroso comigo.
Eu lhe agradeço por tirar a minha tristeza, o
meu pesar e o meu luto. Eu lhe agradeço por me dar
a sua alegria e a sua Paz.
Senhor! Hoje, mais do que nunca quero
perdoar as autoridades que estiveram na minha
frente; juízes, advogados, prefeitos, vereadores, os
meus patrões, médicos, enfermeiras, policiais,
delegados, servidores públicos, a cada pessoas
dessas que me prejudicaram; me fizeram sofrer, me
causaram revoltas, me indignaram com suas
atitudes. Quero te pedir perdão também, se fui um
péssimo exemplo para as pessoas, se as fiz sofrer
também. Lava-me Jesus, cura-me destas dores,
desejo ser uma nova pessoa.
Senhor! Peço perdão por não Ter te amado,
por Ter te culpado por todos os meus fracassos e
por ter culpado a Deus pelos erros dos outros,
culpado a Deus pelos meus sofrimentos, pelas
minha dores, meus abandonos, minhas revoltas,
meus vícios.
Perdão Senhor! Por Ter achado que Deus não
se importava comigo, que Ele não existia. Pelas
vezes que desejei morrer, pelas vezes que tentei me
suicidar, ou mesmo por achar que sou uma pessoa
ruim, maldosa, vingativa. Pelas vezes que deixei de
rezar , ir a igreja, de exercitar minha fé. Perdão
Senhor, por ter julgado mal os padres , os bispos,
as pessoas da igreja. Teus consagrados.
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Senhor! Quero perdoar as pessoas da igreja
que não me atenderam, não me visitaram, não
foram irmãos comigo. Quero perdoar minha
catequista que queria me levar para o colo de Deus
e não percebi. Lava-me Senhor! Cura minhas dores,
de toda condenação, culpa, remorso. Preencha
agora com seus dons o vazio de minha alma.
O Espirito do senhor conduzindo esta oração.
Agora imagine-se no colo de Jesus sendo tocado
por sua mão, pela mão de Jesus. Sendo envolvido
pelo carinho de Deus. Lembre-se ele te ama. Ele
cuida de você. Ele não quer te condenar e não vai te
abandonar. Ele conduz a sua vida. Creia nisso. O
senhor está verdadeiramente curando você.
Olhe para você mesmo e louve a Deus por sua
vida, por sua vida física, emocional e espiritual.
Louve o Senhor por todos os seus dons. Você está
nos braços de Deus, Não precisa ter medo. Confie.
Se você possui algum limite físico louve ao Senhor
para suprir as outras capacidades. Não importa qual
sejam os seus limites, as capacidades e virtudes,
você possui muitas qualidades. Todas as suas
qualidades elas aumentarão a partir de hoje. Elas
se multiplicarão pelo bem que você esta fazendo a
você mesmo e pelo bem que você já fez até hoje
torna a sua vida simplesmente maravilhosa.
Peça ao Senhor para quebrar todas as
correntes que ligam você ao seu passado. Diga ao
Senhor que você quer ver as coisas com otimismo,
com coragem, com determinação e agora
lentamente movimente a sua mão direita colocandoa sobre o seu coração. Sinta o pulsar do seu
coração e diga: Obrigado meu Deus a cura está
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acontecendo. Obrigado meu Deus a libertação esta
acontecendo. Vá repetindo isto várias vezes.
Obrigado meu Deus a cura está acontecendo.
Imagine agora o Senhor tocando a sua cabeça e a
benção de Deus se derrama sobre você. Lembre-se
Cristo vence, cristo reina, cristo impera e sua vida
está nas mãos do Senhor.
Vá agradecendo a Deus porque ele te cura, ele
te liberta. Nada mais do que aconteceu no passado
de negativo, de ruim poderá te tornar prisioneiro.
Tudo está sobre o senhorio de Jesus. Tudo esta
sobre o poderosíssimo sangue de Jesus. Tudo esta
sobre as chagas de Jesus e pelos méritos daquela
grande chaga aberta no peito de Jesus, você é
curado nesta hora de todas as feridas, de todos os
males.
Deus te ama, Deus te cura, Deus te liberta.
Agora, diga ao Senhor Jesus. Obrigado por
reviver comigo cada segundo da minha vida até
este exato momento. Obrigado por me curar de
todas as minhas lembranças, minhas mágoas, meus
ressentimentos.
Obrigado Senhor! Por curar com teu sangue
libertador minhas lembranças dolorosas e os meus
medos. Obrigado por me preencher com seu amor.
Eu lhe agradeço, por curar minha emoções,
minha mente e as minhas lembranças.
Eu lhe agradeço, Jesus, por me reconstituir
inteiramente. E eu lhe dou todo o meu louvor e me
rendo a toda a tua glória.
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Bendito sejas Senhor! Glorificado sejas meu
Senhor Jesus!
Louvado Sejas! Amém! Amém!
( Agora, quando contar até três, você vai abrir
os seus olhos e vai louvar a Deus. Oração em
Línguas ).
Abrace o irmão que está ao seu lado.

Oração de Combate Espiritual
Pai celestial, eu te louvo. Agradeço por teres enviado
Teu filho Jesus que venceu o pecado e a morte para
minha salvação. Agradeço por teres enviado o Espíritos
Santo que me fortalece, guia e leva para a plenitude da
vida.
Senhor Jesus Cristo, coloco-me aos pés da tua cruz e
peço que me laves com teu precioso sangue que flui do
teu sacratíssimo coração e das tuas chagas. Lava-me
Jesus, na água viva que flui do teu coração
transpassado pela lança. Peço que me envolvas,
Senhor Jesus, com a tua sagrada luz.
Pai celestial, deixa que água purificadora jorrada na
cruz para a redenção do mundo flua através das
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gerações maternas e paternas, para que minha
linhagem familiar seja purificada de satanás e do
pecado. Venho diante de Ti, Pai, pedir perdão para mim
mesmo, para os meus parentes e para os meus
ancestrais por qualquer invocação malignas que
tenham feito a poderes que opõem a Ti e que não
honram a Jesus Cristo. No sagrado nome de Jesus, eu
agora reivindico todo e qualquer território que tenha
sido entregue a satanás e o coloco sob o senhorio de
Jesus Cristo.
Pelo poder do Teu Espírito Santo, revela-me, Pai, todas
pessoas a quem preciso perdoar e todas as áreas de
pecado não confessados. Revela-me os aspecto de
minha vida que não Te agradam, as atitudes que
permitiram ou poderiam permitir a entrada de satanás
na minha vida.
Jesus! Entrego Te toda a falta de perdão; entrego- Te
meus pecados; e também Te entrego todos os meios
que satanás usou para entrar na vida.
Senhor Jesus, amarro aos teus pés, todo espírito do ar,
da terra, da água e dos infernos e da regiões dos
mortos, e também todos e quaisquer enviados do
mundo satânico. Clamo o precioso sangue de Jesus
toda estas situações e quaisquer espírito vingue de
mim. Selo no seu santo nome e em seu precioso
sangue, a mim, meus parente, familiares, esta casa ,
este lugar, a igreja, carros, e todo os meu bens como
propriedade vossa, sendo eu apenas um administrador,
quebro agora e desmancho toda e qualquer maldição,
feitiçaria, encantamentos, embustes, armadilhas,
mentira, obstáculos, decepção, desvio, influência
espiritual maligna, praga, avidez, jugo hereditário,
conhecido e desconhecido, e todo desequilíbrio mental,
psicológico, depressão e doença de qualquer doença
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que vem pelo sangue ou genética, incluindo os meus
pecados e erros.
Em nome de Jesus rompo a transmissão de todo e
qualquer voto satânico, pacto, ligação do espírito e da
alma e trabalho satânico.
Em nome e pelo poder Jesus quebro e desmancho toda
e qualquer ligação com astrologo; feiticeiros;
encantadores; videntes; mapas astrais; ervas espirita;
leitura de mão; cristais; curandeiros, benzedores,;
búzios, taro; cartomantes; médiuns; movimentos da
nova era; ocultismo, guias espiritas, pai de santos;
mães de santo; bruxas; vodu; kardecismo; candomblé;
umbanda.
Em nome de Jesus, desmancho todos os efeitos de
participações em sessões de espiritismo, adivinhações,
evocações dos mortos para receber mensagens
mediúnicas, tudo que foi feito e ingerido nestes lugares
por comidas, bebidas, banhos de descarregos,
oferendas, tudo que ficou de nomes, fotografias, objetos
pessoais, tudo que foi feito nas encruzilhadas, matas,
pedreira, nas águas, cemitérios.
Espírito Santo, por favor, revela-me através de palavra
de ciência quaisquer espíritos negativos que, de algum
modo, tenham se prendido em mim.( tais como: raiva,
arrogância, amargura, brutalidade, confusão, crueldade,
decepção, inveja, medo, ódio, insegurança, ciúme,
orgulho, ressentimento ou pânico).
Em nome de Jesus, eu repreendo, cada um deste
espíritos, ordeno-lhe que vá diretamente a Jesus, sem
quaisquer manifestação e prejuízo a mim ou a outra
pessoa, de modo que Jesus mesmo se livre de vocês
de acordo com a sua santa vontade.
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Agradeço-te Pai celestial, por teu amor, agradeço o
Espírito Santo , por me fazeres destemido contra
satanás e contra os espíritos maus e por me libertares
de todos este sofrimentos que me perseguiam.
Agora Senhor Jesus, depois de Ter me libertado ,
preencha estes vazios com a tua caridade, compaixão,
fé, gentileza, esperança, humildade, alegria, bondade,
amor, misericórdia, modéstia, paciência, paz, pureza,
segurança, serenidade, tranquilidade, confiança,
verdade, compreensão, e sabedoria.
Jesus! Ajuda-me a caminhar na tua luz e verdade,
iluminado pelo Espírito santo, de modo que , juntos,
possamos louvar, honrar e glorificar ao Pai agora e para
sempre, porque Tu, Jesus, és o caminho a verdade e a
vida e viste para que cada pessoa tenham vida e para
que tenham em abundância.
Te agradeço Senhor por testa graças, por Ter me
curado , restaurado a minha vida e me libertares do
maligno. Graças a ti Senhor, eu sou um nova pessoa.
Amém!!!

Oração de renúncia e libertação
Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Seu Sangue,
pelas Suas Santas Chagas, pela intercessão da Virgem
Maria, de todos os Anjos e Santos de Deus e com a
proteção de São Miguel Arcanjo…
…eu renuncio a satanás, a todas as suas obras e
seduções; eu renuncio a lúcifer que é o príncipe das
trevas, pai de toda a mentira e a todos os demônios e
espíritos impuros que lhes servem…
…eu renuncio ao espiritismo e a toda a sua
malignidade;
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…eu renuncio ao curandeirismo e tudo que está
diretamente a ele ligado;
…eu renuncio a todo tipo de ocultismo e a toda forma
de superstição;
…eu renuncio a todas as falsas filosofias e falsas
religiões e seitas como a Nova Era e outras, que não
tem Jesus como único Mestre e Senhor;
…eu renuncio a todos os falsos racionalismos e todas
as falsas teologias que mascaram as Sagradas
Verdades do Evangelho e atentam contra a fé;
…eu renuncio a tudo que ponha em dúvida a presença
VIVA de Jesus na Sagrada Eucaristia, onde Ele se
encontra inteiro, em Corpo, Sangue, Alma e Divindade;
…eu renuncio a tudo o que ponha em dúvida o
sacrifício real de Cristo na Santa Missa;
…eu renuncio a qualquer dúvida quanto a necessidade
da confissão individual a um sacerdote;
…eu renuncio a tudo que magoe o Coração Imaculado
da Mãe de Deus;
…eu renuncio a tudo que ponha em dúvida a
autoridade de João Paulo II;
…eu renuncio a todo tipo de pecado, que fira a
qualquer um dos mandamentos da Santa Lei de Deus
ou da Igreja;
Definitivamente, clara e conscientemente, com toda a
força do meu coração ACEITO a Jesus Cristo, como o
meu Salvador, meu Rei e meu único Senhor e aceito a
Virgem Maria, como minha querida Mãe e Rainha;
Eu sou lavado pelo Sangue precioso de Nosso Senhor
Jesus Cristo! Eu sou purificado pelo fogo abrasador que
vem do Espírito Santo;
Com o Amor de Jesus, quero PERDOAR a todos os
que me ofenderam!
Com o Coração de Maria eu quero pedir PERDÃO a
quem eu tenha prejudicado ou ofendido.
Amém!
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Renúncia do mal e Renovação das Promessas do
Batismo
Senhor Jesus, por este sinal-da-cruz, envolva todos
nós, nossos familiares e bens no Seu amor, no Seu
poder e no Seu Sangue, para que o inimigo não nos
possa prejudicar (fazer o sinal-da-cruz).
Em nome de Jesus Cristo, pelo Sangue derramado,
pelas Suas cinco chagas, pela intercessão da Virgem
Maria, a Imaculada, que esmagou a cabeça da
serpente (Repetir esta invocação antes de cada
parágrafo).
… eu renuncio a todo espírito de impaciência e de
raiva; de ressentimento e magoa; de tensão nervosa e
agressividade; de juízo temerário e presunção; de ira e
ódio; de fofoca, mentira e calunia!
… eu renuncio a todo espírito de desanimo e tristeza;
de melancolia e solidão; de fracasso e frustração; de
desconfiança do amor de Deus e do próximo; de autorejeição e autocondenação!
… eu renuncio a todo e qualquer espírito de medo:
medo de Deus e de satanás; medo das pessoas, dos
animais e das coisas; medo do futuro, da doença e da
morte; medo de altura e do escuro; medo de acidente e
de assalto; medo de perder minha imagem e prestígio;
medo de falar em público a testemunhar o Teu
Evangelho; medo da perda de um familiar e da
condenação eterna!
… eu renuncio a todo espírito de complexo e
autopiedade; de ansiedade, angustia e preocupação;
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de traumas e doenças!
… eu renuncio a todo espírito de desequilíbrio
emocional e psíquico; de autodestruição!
… eu renuncio a todo espírito de vingança; a todo
desejo de fracasso e morte de meu irmão; a todo
espírito de injustiça e exploração da pessoa humana!
… eu renuncio a todo espírito de revolta contra Deus,
contra meu irmão e contra mim mesmo, não aceitando
as minhas fraquezas!
… eu renuncio a todo espírito do avareza; de apego ao
dinheiro, coisas, pessoas ou cargos!
… eu renuncio a todo espírito de gula, droga e fumo; a
todo espírito de alcoolismo, blasfêmia e sacrilégio!
… eu renuncio a todo espírito de ciúme e inveja; de
preguiça e hipocrisia; de fingimento, falsidade e
adulação!
… eu renuncio a todo espírito de palavrão e piada; de
sexo e luxuria; de masturbação e fornicação; de
prostituição e adultério; de homossexualismo e
lesbianismo; de orgia e de farra!
… eu renuncio a todo espírito de auto-suficiência e
egoísmo; de vaidade, orgulho e status; de materialismo
e consumismo; de ambição e poder; de furto e roubo!
… eu renuncio a todo espírito de superstição e
descrença; de duvida e confusão religiosa; de
horóscopo, sortista, cartomante, controle da mento,
pirâmide, meditação transcendental!
… eu renuncio a todo espírito de idolatria e falsas
religiões; de seicho-no-iê e igreja messiânica; de
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esoterismo, maçonaria e rosa-cruz!
… eu renuncio a todo espírito de magia negra e
bruxaria; de espiritismo e umbanda; de macumba e
sarava; do xangô e mesa branca de candomblé e
conga; de curandeiro e benzedeira!
… eu renuncio a todos os espíritos e espíritos¬ guias,
que invocaram sobre mim; a toda a herança de falsas
religiões que trago dos meus antepassados!
… eu renuncio a todo espírito do exu e ogum; de
Oxossi e iemanjá; ao espírito do caboclo e do preto
velho; ao espírito do índio, sete flechas, pomba-gira; ao
espírito de tranca-rua e São Jorge; ao espírito de São
Cosme e Damião, ao espírito de São Cipriano e a todos
os outros!
… eu renuncio a satanás, autor de todo o mal, de todo
pecado e mal de toda mentira!
… eu renuncio, do todo o coração, a todo efeito de
batismo, consagração ou cruzamento, relacionando
minha pessoa ao espiritismo, a magia negra ou a outra
falsa religião!
… eu renuncio a todos os remédios, passes espíritas,
cirurgias e tratamentos feitos em centros espíritas; a
todos os trabalhos e despachos, maldições ou pragas e
maus-olhados que lançaram sobre mim ou minha
família.
… eu renuncio a todos os objetos supersticiosos que
trago comigo ou tenho em casa!
… eu renuncio a toda revista e filme pornográfico e a
toda literatura, filmes e musicas contrários a sã doutrina
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da salvação!
… eu renuncio a todo espírito do mundo e a todo modo
de viver não cristão.
… eu ordeno a todo espírito mau do qual tenha sido
libertado, que vá aos pés de Jesus, para que Ele
disponha dele!
… eu proíbo a todo espírito mau que me tenha deixado,
que torne a mim para me prejudicar!
Obrigado, Jesus, porque Você me libertou! Jesus Cristo
e meu único Dono e Senhor! Deus e meu Pai! Maria e
minha Mãe!
Crês em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da
terra? - Creio.
Crês que Jesus Cristo e o Filho do Pai e morreu para te
salvar? - Creio.
Crês que o Espírito Santo, amor do Pai e do Filho,
habita em teu coração? - Creio.
Crês que a Igreja Católica e a única e verdadeira? Creio.
Crês que és membro vivo desta Igreja? - Creio.
Crês que és responsável por seu nome e pela
expansão do seu reino? - Creio.
Crês que devemos ajudar preferencialmente os mais
pobres? - Creio.
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Crês que a Bíblia e a Palavra viva do Deus vivo? Creio.
Crês que a Palavra de Deus liberta, cura, alimenta e
perdoa os pecados? - Creio.
Crês que Deus, sendo amor infinito, não criou o
inferno? - Creio.
Crês que cada um cria o seu inferno quando, livre e
conscientemente, se afasta de Deus? - Creio.
Crês que Jesus Cristo condena o amor livre, as
relações pré-matrimoniais, o aborto, o meretrício e o
divórcio? – Creio.
Crês que todos os males – mortes, doenças, guerras –
não provem de Deus, mas do abuso da nossa
liberdade? – Creio.
Crês que de todos os males, ate do pecado, quando
arrependido e confessado, Deus tem poder de tirar um
bem major? - Creio.
(Rezar o Credo.) – Pe. Bernardo Schuster, SSJ

ORAÇÃO DE RENÚNCIA DO PE. LÉO
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Em nome de Jesus Cristo,
pelo Seu Sangue derramado na Cruz,
por intercessão da Virgem Maria, dos Anjos e dos
Santos,
eu expulso de mim Satanás, autor do mal e de todo o
pecado,
pois Ele é pai da mentira.
Renuncio a todo o espírito de impaciência e de raiva,
de ressentimento e mágoa, de tensão nervosa, de
insónia,
de agressividade, de mentira e calúnia,
de maledicência e murmuração, de ira e de ódio,
de pavor e desespero, de incompreensão e rancor,
de juízo temerário e presunção.
Renuncio a todo o espírito de desânimo e tristeza,
de melancolia e solidão, de abandono e rejeição,
de histeria e de fechamento em depressão.
Renuncio ao espírito de fracasso e frustração.
Renuncio ao espírito de desconfiança do amor de Deus
e do próximo,
de auto-rejeição e auto-condenação, de egoísmo e
auto-suficiência
e a todo o espírito de timidez e insegurança
Renuncio a todo o desejo de fracasso e de morte do
meu irmão,
a todo o espírito de injustiça e opressão,
a todo o espírito de revolta contra Deus e contra o
irmão.
Renuncio também a todo o espírito de revolta contra a
mim mesmo
e de não-aceitação das minhas limitações.
Renuncio a todo o espírito de acusação e perseguição,
de activismo, insónia e agitação
e a todo o espírito de desequilíbrio emocional e
psíquico.
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Renuncio a todo o espírito de opressão,
de depressão, de isolamento e esgotamento.
Renuncio a todo o espírito de autodestruição
e de não-aceitação da minha história,
da minha família, dos meus erros, fracassos e pecados.
Renuncio a todo e qualquer espírito de medo:
medo de Deus, de Satanás, medo da autoridade,
medo de amar e ser amado,
medo do futuro e do fracasso,
medo da doença e da morte,
medo da altura e do escuro.
Renuncio ao medo de animais e tempestades,
ao medo de acidentes e assaltos,
ao medo de falar em público,
ao medo de proclamar o Teu Evangelho,
ao medo de me afirmar como cristão em qualquer lugar,
ao medo de partilhar os dons recebidos,
ao medo de perder um familiar e ao medo da
condenação eterna,
ao medo do sofrimento e da entrega total nas mãos do
Senhor.
Renuncio a todo o espírito do complexo de inferioridade
e de auto-comiseração;
renuncio a todo o espírito de angústia e de
preocupação,
a todo o espírito de traumas pelas doenças mentais e
físicas;
renuncio a todo o espírito de materialismo,
ao espírito de avareza e de apego as coisas materiais e
ao dinheiro.
Renuncio ao espírito de apego as pessoas e cargos
que eu possa ter assumido.
Renuncio a todo o espírito de gula, droga e fumo,
a todo o espírito de alcoolismo.
Renuncio ao espírito de ciúme e inveja;
ao espírito de preguiça e hipocrisia;
ao espírito de falsidade e adulação;
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e a todo o espírito de palavrão e piada.
Renuncio também a espírito de blasfémia e sacrilégio.
Renuncio a todo o espírito de impureza, de sexo
desordenado,
luxúria, masturbação, fornicação, adultério,
homossexualismo e lesbiacismo, orgia e farra.
Renuncio a todos os espíritos impuros ligados a
revistas e filmes pornográficos.
Renuncio a todos os programas de rádio e televisão
que ofendem a castidade,
a justiça social e os valores cristãos.
Renuncio ao aborto e todas as formas que suprimem a
vida.
Renuncio a todo o espírito de falsa religião:
seicho-no-ie, esoterismo, maçonaria e rosa cruz,
a todo espírito de superstição e descrença,
de duvida e confusão religiosa,
de controle da mente e pirâmide,
de horóscopo, sortilégio e cartomante.
Renuncio, todo espírito de magia branca e negra,
bruxaria e satanismo, espiritismo e umbanda, macumba
e sarava,
xangó e mesa branca, candomblé e congá,
quimbanda e terreiro, curandeiro e benzedeira.
Renuncio, todos os espíritos e espíritos guias,
que invocaram sobre mim,
a toda carga genética de traumas e taras
que herdei de meus avos e meus antepassados,
a todo efeito de encosto, consagração, baptismo ou
cruzamento,
feito na minha pessoa, em qualquer falsa religião.
Renuncio, todo espírito de maldição ou pragas
que meus pais, espíritas ou outras pessoas, invocaram
sobre mim.
E renuncio, também a todos os remédios e passes
espíritas,
água fluídica e maus olhados,
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renuncio a todos os trabalhos e despachos que
rogaram sobre mim,
sobre a minha família e sobre o meu trabalho e meus
bens.
Renuncio, todo efeito de defumação e benzimento,
e a todo espírito de contaminação do ambiente espírita,
materialista, ateu e imoral, em que eu vivo e trabalho.
Renuncio, a todos os objectos supersticiosos,
figas ou amuletos, buddas … que trago comigo ou que
tenho em casa.
Ordeno a todos os espíritos do mal,
dos quais o Senhor Jesus Cristo me libertou,
que se prostrem, de joelho, diante da Santa Cruz,
e Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Bendito,
disponha deles.
E proíbo que volte a mim para me prejudicar.
Ó Maria, Nossa Senhora, ó Virgem Imaculada,
Concebida sem pecado original,
ó São José, esposo castíssimo da Virgem Santa Maria,
mãe de Deus e mãe nossa,
intercedei por mim, para que Jesus Cristo, o Senhor,
me envolva com o Seu amor,
me salve com o Seu Poder, e me lave com o Seu
Sangue.
Que o Divino Espírito Santo habite em mim e me
santifique.
Obrigado, Senhor Jesus, porque me libertastes,
me perdoastes e me curastes com o poder do Vosso
Santo Nome,
pelo Vosso Sangue e pela intercessão da Virgem Maria.
Senhor Jesus Cristo, neste momento,
eu Vos consagro todo o meu ser e ter,
o meu passado, o meu presente e o meu futuro,
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a minha família e o meu trabalho
e Vos proclamo como meu único Deus e Senhor.
Amem, Amem, Amem, Aleluia, Glória …
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CAPITULO XI
O MUNDO DAS DROGAS
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MUNDO DAS DROGAS
Para que os consagrados da Comunidade Filhos
do Céu, tenham algum conhecimento sobre as drogas e
suas consequências, fiz uma pesquisa na internete e
tentei transcrever o que ao meu ver seria importante
saber para entender melhor nosso trabalho e de como
lida com a situação.
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“Sabemos que a humanidade tem usado drogas
desde os tempos mais remotos, principalmente, para
aliviar a dor ou durante rituais. Na Antiguidade, quase
todos os medicamentos eram de origem vegetal. O
termo "droga" vem, provavelmente, da palavra droog,
em holandês, que significa folha seca.
Os homens conhecem substâncias que alteram o
estado psíquico desde os tempos mais remotos. Os
opiáceos e a maconha são usados há mais de 4 mil
anos e eram bastante conhecidos no Egito e na
Mesopotâmia. Na África e Ásia, diversas substâncias
alucinógenas são conhecidas há alguns milênios.
Na América, as substâncias psicoativas também
são utilizadas desde a Antiguidade. Os mexicanos
usavam o petyl, espécie de cacto do qual se extrai a
mescalina, um poderoso alucinógeno.
Os incas cultivavam a folha de coca. Ainda hoje,
em vários países andinos, existe o costume de se
mascarem essas folhas, exatamente como há muito
tempo. No entanto o uso por vício ou puro prazer não
era tão comum. A dependência química nos dias de
hoje é considerada uma doença social epidêmica.
CONCEITO
Droga é toda e qualquer substância, natural ou
sintética que, introduzida no organismo modifica suas
funções. As drogas naturais são obtidas através de
determinadas plantas, de animais e de alguns minerais.
Exemplo à cafeína (do café), a nicotina (presente no
tabaco), o ópio (na papoula) e o THC tetrahidrocanabiol
(da maconha). As drogas sintéticas são fabricadas em
laboratório, exigindo para isso técnicas especiais.
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O termo droga presta-se a várias interpretações,
mas comumente suscita a ideia de uma substância
proibida, de uso ilegal e nocivo ao indivíduo,
modificando as funções, as sensações, o humor e o
comportamento.
Todas as drogas têm em comum a capacidade de
alterar o estado mental do usuário, seja proporcionando
uma sensação de prazer e conforto ou reduzindo a
timidez e aumentando a sociabilidade de quem a usa.
Em geral, todas também causam dependência química
e psicológica, transformando o usuário ocasional em
viciado, que acaba dependendo do consumo da droga
para manter suas atividades normais.
CLASSIFICAÇÃO
Assim, para entender a ação das drogas no
Sistema Nervoso Central é necessário compreender
como
as
drogas
alteram
o
processo
de
neurotransmissão:
1.
DROGAS DEPRESSORAS DO SNC – Exemplos:
álcool,
inalantes,
medicamentos
tranquilizantes,
neurolépticos,
opiáceos
e
ansiolíticos.
Estas
substâncias
interferem
na
síntese
dos
neurotransmissores, diminuindo sua concentração nos
terminais nervosos e a quantidade liberada pelo
impulso nervoso. Algumas delas bloqueiam a captação
do neurotransmissor pelas vesículas sinápticas e, em
consequência, essas vesículas ficam total ou
parcialmente vazias, liberando menos neurotransmissor
à chegada do impulso nervoso. Nesses casos, os
efeitos do neurotransmissor estão diminuídos porque
cai sua concentração na fenda sináptica, em contato
com os receptores.
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2.
DROGAS ESTIMULANTES DO SNC – Exemplos:
cocaína, anfetaminas, efedrinas, dentre outras. Estas
substâncias bloqueiam a reabsorção ou captação da
dopamina nos terminais sinápticos, aumentando a
produção dessa substância na fenda sináptica. O efeito
é o estímulo do SNC.
3.
DROGAS PERTURBADORAS DO SNC –
Exemplos: Maconha, LSD, cogumelos alucinógenos,
dentre outras. Estas substâncias agem nas vesículas
sinápticas na área límbica, aglomerando-as, interferindo
nas mensagens, e os espaços ou fendas sinápticas
nessas células são bem mais amplos do que nas
células normais,inclusive cheios de matéria, o que faz
dificultar ou retardar a transmissão da mensagem na
célula nervosa.
CONSEQUENCIAS
As drogas agem intoxicando os neurônios e provocando
várias consequências, tais como:
1.
Uso do álcool, tranquilizantes, neurolépticos,
ansiolíticos e opiáceos - diminuem a concentração
dos neurotransmissores nos terminais nervosos.
2.
Uso de inalantes – (vapores) absorvidos nas
gorduras, destroem a mielina e os neurônios não
conseguem transmitir as mensagens. A noradrenalina,
intoxicada, torna o coração muito sensível. A
oxigenação celular é bloqueada se houver modificação
no hipocampo.
3.
Uso de opiáceos – atuam na base do cérebro
bloqueando a tosse e a respiração fica mais lenta. Na
espinha dorsal, bloqueiam as mensagens de dor.
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4.
Uso da cocaína e os moderadores de apetite –
bloqueiam a reabsorção da dopaminanos terminais
nervosos, aumentando sua concentração na fenda.
5.
Uso da nicotina – eleva o nível de produção da
dopamina. Sua estrutura liga-se aos receptores da
acetilcolina e da dopamina.
6.
Uso do MDA e do MDMA – liberam a serotonina,
provocando insônia, modificando o humor e aceleração
do coração.
7.
Uso do PCP (feniciclidina) – bloqueia a ação dos
neurotransmissores tornando as pessoas alucinadas e
agressivas.
8.
Uso da maconha – atua no hipocampo, no
sistema límbico interferindo na produção da acetilcolina.
9.
Uso dos anabolizantes esteroides – agem no
hipotálamo que controla a fome e também no sistema
límbico.
O QUE O USO DAS DROGAS CAUSAM
Intoxicação Aguda
É uma condição transitória seguindo-se a
administração de álcool ou outra substância
psicoativas, resultando em perturbações no nível de
consciência,
cognição,
percepção,
afeto
ou
comportamento, ou outras funções ou respostas
psicofisiológicas.
Uso Nocivo
É um padrão de uso de substância psicoativas
que está causando dano à saúde. O dano pode ser
físico (como no caso de hepatite decorrente da
administração de drogas injetáveis) ou mental (ex.
episódio depressivo secundário a um grande consumo
de álcool).
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Dependência Física:
Consiste na necessidade sempre presente, a nível
fisiológico, o que torna impossível à suspensão brusca
das drogas. Essa suspensão acarretaria a chamada
crise da "abstinência".
A dependência física é o resultado da adaptação
do organismo, independente da vontade do indivíduo. A
dependência física e a tolerância podem manifestaremse isoladamente ou associadas, somando-se à
dependência psicológica. A suspensão da droga
provoca múltiplas alterações somáticas, causando a
dramática situação do "delirium tremens".
Isto significa que o corpo não suporta a síndrome
da abstinência entrando em estado de pânico. Sob os
efeitos físicos da droga, o organismo não tem um bom
desenvolvimento.
Dependência Psicológica:
Em estado de dependência psicológica, o
indivíduo sente um impulso irrefreável, tem que fazer
uso das drogas a fim de evitar o mal-estar. A
dependência psicológica indica a existência de
alterações psíquicas que favorece a aquisição do
hábito.
O hábito é um dos aspectos importantes a ser
considerado na toxicomania, pois a dependência
psíquica e a tolerância significam que a dose deverá ser
ainda aumentada para se obter os efeitos desejados. A
tolerância é o fenômeno responsável pela necessidade
sempre presente que o viciado sente em aumentar o
uso da droga.
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Em estado de dependência psíquica, o desejo de
tomar outra dose ou de se aplicar, transforma-se em
necessidade, que se não satisfeita leva o indivíduo a
um profundo estado de angústia, (estado depressivo).
Esse fenômeno não deverá ser atribuído apenas as
drogas que causam dependência psicológica.
O estado de angústia, por falta ou privação da
droga é comum em quase todos os dependentes e
viciados.

Toxicomania
A toxicomania é um estado de intoxicação
periódica ou crônica, nociva ao indivíduo e à sociedade,
determinada pelo consumo repetido de uma droga,
(natural ou sintética).
Suas características são:
1 - irresistível desejo causado pela falta que obriga a
continuar a usar droga.
2 - tendência a aumentar a dose.
3 - dependência de ordem psíquica (psicológica), às
vezes física acerca dos efeitos das drogas.
Tóxico:
É uma substância capaz de intoxicar o organismo,
provocando graves reações, chegando até mesmo a
serem mortais.
Síndrome de Dependência
É um conjunto de fenômenos fisiológicos,
comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma
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substância ou uma classe de substâncias alcança uma
prioridade muito maior para um determinado indivíduo,
do que outros comportamentos que antes tinham mais
valor.
Uma característica central da síndrome da
dependência é o desejo (frequentemente forte e
algumas vezes irresistível ) de consumir drogas
psicoativas as quais podem ou não terem sido
prescritas por médicos.
Co-dependência
É uma doença emocional que foi "diagnosticada"
nos Estados Unidos por volta das décadas de 70 e 80,
em uma clínica para dependentes químicos, através do
atendimento a seus familiares. Porém, com os avanços
dos estudos das causas e dos sintomas, que são
vários, chegou-se à conclusão de que esta doença
atinge não apenas os familiares dos dependentes
químicos, mas um grande número de pessoas, cujos
comportamentos e reações perante a vida são um meio
de sobrevivência.
Os co-dependentes são aqueles que vivem em
função do(s) outro(os), fazendo destes a razão de sua
felicidade e bem estar. São pessoas que têm baixa
autoestima e intenso sentimento de culpa.
Vivem tentando "ajudar" outras pessoas,
esquecendo, na maior parte do tempo, de viver a
própria vida, entre outras atitudes de auto anulação. O
que vai caracterizar o doente é o grau de
negligenciamento de sua própria vida em função do
outro e de comportamentos insanos.
Abuso de Substância

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 358

O abuso de substâncias (álcool e maconha) é um
problema comum em pacientes esquizofrênicos,
atingindo até 60% destes; piorando com o progredir da
doença. O abuso de substâncias poderia causar ou
precipitar a esquizofrenia nos indivíduos vulneráveis.

Abstinência Narcótica
Independente de sexo ou idade, na gravidez ou
não, sempre que se suspendem de forma abrupta os
narcóticos, poderá eclodir numa pessoa viciada nestas
drogas, uma sequência
de sintomas que vão
caracterizar a síndrome de abstinência narcótica.
Na Gestação
O uso de drogas durante a gravidez tem
implicações tanto para a mãe como para o feto em
desenvolvimento.
PREVENÇÃO
Muito se tem feito nos últimos tempos para que as
pessoas se previnam contra o uso de drogas. Mas
também muito se tem feito, legal ou ilegalmente, para
que elas sejam usadas. O resultado final é que as
pessoas estão consumindo cada vez mais drogas.
Usar drogas significa em primeira instância,
buscar prazer. É muito difícil lutar contra o prazer,
porque foi ele que sempre norteou o comportamento
dos seres vivos para se auto preservarem e
perpetuarem sua espécie. A droga provoca o prazer
que engana o organismo, que então passa a querê-lo
mais, como se fosse bom. Mas o prazer provocado pela
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droga não é bom, porque ele mais destrói a vida do que
ajuda na sobrevivência. A prevenção tem de mostrar a
diferença que há entre o que é gostoso e o que é bom.
Todo usuário e principalmente sua família têm
arcado com as consequências decorrentes desse tipo
de busca de prazer.
Pela disposição de querer ajudar outras pessoas, parte
da sociedade procura caminhos para prevenir o maior
mal evitável deste final de milênio, escolha o seu.
O QUE LEVA AO USO...
Muitos podem ser os motivos que levam um jovem
para o mundo das drogas. Entre eles, a procura de um
prazer que para o jovem representa o êxtase, a euforia.
Muitas vezes é a fuga de uma realidade difícil de lidar à
nível consciente.
Como consciências psicológicas, há todo um
transtorno comportamental e um prejuízo das atividades
como: estudo, trabalho, convivência com as pessoas
devido a mudanças de humor. Além do fato que o uso
de drogas acarreta, com o tempo, danos às estruturas
cerebrais.
A família fica desesperada. Muitas vezes não
sabem como lidar com o jovem e há atritos graves entre
membros da família. Há uma forte perturbação
emocional, o que necessitaria de um trabalho orientado
de um profissional.
A família teria que fazer um trabalho no sentido de
se fortalecer do ponto de vista emocional para com isso
poder ajudar a pessoa envolvida com drogas, e este
precisaria de um acompanhamento com o objetivo de
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fortalecer a autoestima e consequentemente se livrar
das drogas.
Fica difícil dizer o que é certo e o que não é, quem
é bandido e quem é mocinho, onde está o bem e o mal.
Mas não dá para fugir da realidade. DROGA é uma
coisa perigosa e muita gente se arrasa por causa dela.
O assunto está ai: na TV, nos jornais, na rua, na escola,
na casa do lado e, talvez, na sua.
Considerando o tráfico, o número de crimes,
problemas de saúde e todas as vidas que são
arruinadas pela droga dá uma imensa vontade de ser
radicalmente contra elas. Mas nesse campo é muito
difícil ser radical. A distância entre beber um copo de
cerveja gelada num dia de calor e morrer de cirrose
hepática é enorme. Tão grande quanto a que existe
entre fumar maconha uma vez na vida e morrer de
overdose. Seria inútil exterminar todas as substâncias
que podem ser usadas como droga porque são muitas.
E não esqueça que droga é sinônimo de remédio e a
mesma coisa que mantém a vida de monte de pessoas
pode deixar outras viciadas.
Viciado não é só gente doida, barra pesada,
marginal ou pavorosa. Muita gente bonita, elegante e
sincera como você acaba se viciando às vezes por
brincadeira. As fronteiras entre o certo e o errado são
invisíveis e, assim, é preciso saber mostrar o
comportamento ideal a ser adotado. O que se deve
saber com certeza é que as drogas são um risco
enorme a vida das pessoas.

Caminhos disponíveis:
1. Do medo - Os jovens não se aproximarão das drogas
se as temerem. Para se criar o medo, basta mostrar
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somente o lado negativo das drogas. Pode funcionar
para crianças enquanto elas acreditarem nos adultos.
2. Das informações científicas - Quanto mais alguém
souber sobre as drogas, mais condições terá para
decidir usá-las ou não. Uma informação pode ser
trocada por outra mais convincente e que atenda aos
interesses imediatos da pessoa.
3. Da legalidade - Não se deve usar drogas porque elas
são ilegais. Mas e as drogas legais? E todas as
substâncias adquiridas livremente que podem ser
transformadas em drogas?
4. Do princípio moral - A droga fere os princípios éticos
e morais. Esses valores entram em crise exatamente na
juventude.
5. Do maior controle da vida dos jovens - Mais vigiados
pelos pais e professores, os jovens teriam maiores
dificuldades em se aproximar das drogas. Só que isso
não é totalmente verdadeiro. Não adianta proteger
quem não se defende.
6. Do afeto - Quem recebe muito amor não sente
necessidade de drogas. Fica aleijado afetivamente que
só recebe amor e não o retribui. Droga é usufruir prazer
sem ter de devolver nada.
7. Da auto estima - Quem tem boa auto estima não
engole qualquer "porcaria". Ocorre que algumas drogas
não são consideradas "porcarias", mas "aditivos" para
curtir melhor a vida.
8. Do esporte - Quem faz esporte não usa drogas. Não
é isso o que a sociedade tem presenciado. Reis do
esporte perdem sua majestade devido às drogas.
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9. Da união dos vários caminhos - É um caminho
composto de vários outros, cada qual com sua própria
indicação. Cada jovem escolhe o mais adequado para
si. Por enquanto, é o que tem dado os resultados mais
satisfatórios.
Da Integração relacional - Contribuição para enriquecer
o caminho nove. Nesse trajeto, o jovem é uma pessoa
integrada consigo mesmo (corpo e psique), com as
pessoas com as quais se relaciona (integração social) e
com o ecossistema (ambiente), valorizando a disciplina,
a gratidão, a religiosidade, a ética e a cidadania.

O DEPENDENTE QUÍMICO
O dependente químico é aquele sujeito que, pelo
uso e abuso continuado de substâncias psicoativas,
desenvolveu dependência física e psicológica da(s)
droga(s) que consome e que não pode mais prescindir
do uso, desenvolvendo uma compulsão. Assim sendo,
o sujeito passa a ter como prioridade em sua vida a
aquisição e o uso dessa(s) droga(s).
É evidente que um indivíduo que tem o uso da
droga como prioridade e questão central em sua vida,
vai aos poucos perdendo os vínculos que possui com a
família, com os amigos e com as pessoas do seu
relacionamento social/profissional. Essa ruptura e o
consequente isolamento aumentam ainda mais os
efeitos da dependência na vida do sujeito dependente.
Em geral, os dependentes possuem pouco ou
nenhum vínculo afetivo, a não ser com a droga que
consomem. Enfim, a droga substitui tudo na vida do
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dependente tornando-se central, uma obsessão, uma
compulsão incontrolável.
Considerar a dependência como apenas uma
patologia é não compreender a organização de vida
estruturada pelo dependente, sua procura alternativa,
seu desejo de mudança, os sonhos que parcialmente
realiza. Assim, a toxicomania deve ser entendida como
uma estratégia de vida (Bucher, 1992) buscada pelo
dependente, que detém características próprias,
sedutoras, atraentes, desafiantes e aniquiladoras.
O tratamento, o processo deve incluir, portanto, a
reconstrução do projeto de vida do indivíduo
dependente, para que este possa vislumbrar novos
horizontes e possibilidades de ser feliz e satisfazer suas
necessidades pessoais de maneira saudável e
construtiva, pois é um ser humano solitário,
emocionalmente fechado, vive em desordem,
marginalizado pela sociedade. No entanto, um ser da
criação divina, mesmo sendo um ser humano ferido e
confuso, tem potenciais de compreensão, decisão e
dignidade, com capacidades e grandes possibilidades
de transformação e mudança em seu viver, de projetarse, comunicar-se, estimar, respeitar, perdoar, expressar
sentimentos nobres e ter consciência da vida,
principalmente da sua (DeLeon, 2003).
Pode-se concluir que o uso e, principalmente, o
abuso das drogas psicotrópicas tem, por meio de sua
ação antinatural, quebrado padrões de conduta
saudáveis e interferido nas relações entre os indivíduos,
promovendo alterações nos aspectos socioculturais e
nos valores aceitos pelas sociedades humanas.
Infelizmente, a maioria dessas sociedades admite a
auto administração de certas drogas e rejeitam outras,
da mesma forma como existem diferenças entre
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normas de conduta social. Exemplos não faltam sendo
os mais comuns os andinos que usam mescalina, os
afegãos que usam maconha e ópio, os europeus e
americanos que consomem álcool etílico, nicotina e
cafeína, apenas “socialmente”.
A dependência de drogas psicotrópicas se instala
na vida do indivíduo de maneira circunstancial. E para
que uma determinada droga possa levar o indivíduo à
dependência é necessário que cause efeitos centrais de
natureza psicológica.
Segundo alguns estudiosos do assunto, as drogas
que geram dependência no homem podem funcionar
como recompensa, reforçando os comportamentos que
produzem a auto administração dessas substâncias.
Segundo algumas interpretações, os chamados
circuitos de recompensa, quando ativados naturalmente
ou por estimulação elétrica, resultam no esforço de
comportamento que os produziu, aumentando a
probabilidade de que esse comportamento seja repetido
no futuro, ou seja, o que se denomina de dependência.

O Alcóolatra
Apesar do desconhecimento por parte da maioria
das pessoas, o álcool também é considerado uma
droga psicotrópica, pois ele atua no sistema nervoso
central, provocando uma mudança no comportamento
de quem consome, além de ter potencial para
desenvolver dependência.
O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas
que tem seu consumo admitido e até incentivado pela
sociedade. Por esse motivos ele é encarado de forma
diferenciada, quando comparado com as demais
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drogas, sendo uma condição frequente, atingindo cerca
de 5 a 10% da população adulta brasileira.
O alcoolismo não difere psicologicamente da
dependência de outras drogas. Assim, tanto as fases
como o desenvolvimento emocional do dependente e a
recuperação são idênticas, não importando qual a
droga de escolha, seja ela o álcool, cocaína, crack,
maconha ou qualquer outra droga alteradora de humor.
Com toda essa carga negativa sobre a
dependência química, como um dependente químico
(dependente de álcool e outras drogas), em sã
consciência poderia admitir que é um dependente?
Assim, conforme a dependência química vai evoluindo),
tanto o dependente quanto os familiares vão
desenvolvendo uma "MURALHA PSICOLÓGICA" que
impede que o indivíduo entre em contato com a
realidade da dependência. Por isso, devemos lembrar
que é uma DOENÇA, não uma falta de caráter.
O alcoólatra e o dependente de outras drogas,
realmente se tornam o mito, se tornam tudo aquilo que
sempre tiveram medo de ser, através do que a
psicologia chama de "profecia autorealizadora". Isso
ocorre por não conseguirem entrar em contato com
determinados sentimentos. Esses sentimentos são
totalmente normais em nós, seres humanos e devem
ser desenvolvidos para que não assumam o controle da
situação.
Fatores que levam ao primeiro uso do álcool:
1-Espírito de grupo: (Principalmente na adolescência,
onde não queremos ser tratados como "diferentes" ou
como "babacas").
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2-Curiosidade: (Fala-se tanto no assunto, como será
que é?). Cultura (em algumas sociedades começa-se a
beber ainda criança).
3-Incentivo dos pais: (Que bebem e dão aos filhos
para que provem).
4-Orientação médica: (Biotônico Fontoura é um bom
exemplo).
5-Outros fatores sociais: (Anúncio de TV, entre
outros).

Fatores que levam à continuidade do consumo
alcóolico:
1-Predisposição
Orgânica:
principalmente pela tolerância.

caracterizada

2-Benefícios: fatores sociais que reforçam o uso.
As quatro fases do alcoolismo:
Fase 1 : (Fase social, sem dependência física, apenas
dependência Emocional). Inicia-se na primeira vez que
se bebe (lembrando-se que dois fatores são
fundamentais: Predisposição Orgânica e Benefícios, do
contrário a doença não se desenvolve). O primeiro
sintoma
é
a
dependência
Emocional.
O
desenvolvimento emocional pára e a pessoa torna-se
pouco tolerante. Como geralmente isso acontece na
infância ou na adolescência, a mudança emocional
geralmente não é percebida, pois confunde-se com
malcriação, infantilidade ou temperamento forte. A partir
daí, a doença desenvolve-se mais ou menos devagar,
dependendo da predisposição orgânica. Bebe-se pouco
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e socialmente, não há perdas em virtude do uso. Não
há problemas físicos.
Fase 2: (Fase social, sem dependência física, apenas
dependência emocional). O organismo modifica-se:
tem-se a tolerância aumentada (bebe-se mais que na
fase 1) . Não há problemas em conseqüência da
ingestão de álcool. Não há problemas físicos. Não há
dependência física, apenas emocional.
Fase 3: (Fase problemática, com dependência física e
emocional). Bebe-se muito (altíssima tolerância).O
beber torna-se um problema. Muitos problemas
emocionais, ressacas constantes, problemas em
decorrência da bebida , problemas familiares,
problemas de relacionamento. Há o inicio da síndrome
de
abstinência,
começam
as
"PARADAS
ESTRATÉGICAS", pode-se haver internações. Há boas
expectativas de recuperação física. Há muitas perdas.
Perda de controle.
Fase 4: (Fase problemática, com dependência física e
emocional). Bebe-se muito pouco, menos que na fase
1. Inicia-se a atrofia do cérebro. Pode-se ter delírios.
Pode-se ter as mãos trêmulas por períodos
excessivamente
longos.
Problemas
físicos
e
emocionais extremos. Pode-se ter Esquizofrenia.
Muitas vezes confunde-se com PMD (psicose maníacodepressiva). Há poucas expectativas de recuperação
física. Perdas extremas.
Mecanismos de defesa:
As 4 fases do alcoolismo apresentam
determinados sintomas semelhantes, que são os
MECANISMOS
DE
DEFESA,
decorrentes
do
preconceito em relação ao alcoólatra. Na realidade os
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mecanismos de defesa são mentiras que o alcoólatra
ou dependente químico usa para tentar encobrir o
aspecto doentio da própria vida, tais como:
Negação : (O mais comum). "Não sou alcoólatra, sou
compulsivo. Nunca fiquei bêbado. Não tenho problemas
em decorrência da bebida. Bebo muito pouco".
Justificativa: "Bebo porque gosto, paro na hora que
quiser. Bebo para relaxar. Bebo para comemorar. Bebo
para esquecer. Bebo para ouvir música. Bebo devido a
problemas emocionais. Bebo para me divertir".
Projeção: Todos os sentimentos e a própria vida são
vistos apenas no outro.) "O outro é quem bebe muito. O
vizinho que é alcoólatra, coitado".
Autopiedade: O mundo não me entende. Nada dá
certo pra mim. (Faz com que as pessoas sintam pena )
Minimização: "Só bebo vinho. Só bebo final de
semana. Só bebo à noite; todo mundo bebe. Não bebo
pinga". (Tenta minimizar os prejuízos)
Intelectualização:
Encontram-se
científicas: "Beber faz bem ao coração".

justificativas

Racionalização: (raciocina-se errado) "Se eu beber só
vinho vai estar tudo bem. Se eu parar por um tempo vai
ficar tudo bem".
Fuga Geográfica: Muda-se de cidade, de emprego.
Mecanismos de defesa fazem parte da
personalidade de todos os seres humanos, porém são
mais pronunciados no alcoólatra.
O Alcoólatra pode encontrar mais justificativas
para beber, numa semana, do que o não alcoólatra
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encontraria para fazer todas as outras coisas, durante a
vida inteira.

O alcoolismo é uma doença de família:
A família também apresenta mecanismos de
defesa. Há poucas expectativas em relação à
recuperação, pois todos da família devem se tratar, não
só o alcoólatra. Um alcoólatra dificilmente pára de
beber. De cada 100 alcoólatras, apenas 1 consegue
entrar num programa de recuperação. Os outros 99
morrerão sem querer parar de beber. Um dos fatores
que levam o alcoólatra a continuar bebendo é a
interferência de familiares que procuram apagar "o
ontem à noite", procurando minimizar as perdas que a
bebida traz.
A falta de informação da população, a falta de
profissionais preparados para esse tipo de atendimento,
a falta de cursos sobre a dependência química em
faculdades de medicina levam à ignorância em relação
ao que poderia ser uma ajuda real.
A recuperação é difícil e depende da disposição
do indivíduo em aceitar a ajuda necessária (ele só vai
entrar num programa de recuperação se assim o
quiser). Há vários programas de recuperação: religioso,
de mútua ajuda, ajuda psicológica, programas místicos,
etc. O importante é que o indivíduo se sinta bem com
aquele que escolher. O maior inimigo da recuperação
são as recaídas, que podem inclusive levar à morte.
A recuperação é um trabalho para anos e consiste
em transformar uma vida até então marcada por brigas,
egocentrismo, perdas, pensamentos obsessivos, etc,
em uma vida produtiva. O processo de recuperação
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consiste, dentre muitas outras coisas, na identificação
desses mecanismos de defesa, e no reconhecimento
da verdadeira intenção por detrás destes. Por exemplo:
muda-se de cidade para ver se as coisas melhoram.
Assim há a falsa idéia de que mudando de cidade os
problemas ficarão em outro lugar bem distante. Só que
ele não admite a própria maneira doentia de usar
drogas, e que os problemas são conseqüência do uso.
O dependente tem uma dificuldade incomum de
identificar os próprios sentimentos, os quais são
"projetados" no mundo exterior. Isso é dito para que se
tenha uma melhor compreensão de como é impossível
para um dependente químico lidar com todas essas
mentiras que a sociedade nos ensina sobre a
dependência, porque ele só consegue ver a própria
realidade e os próprios sentimentos em outras pessoas.
Ele realmente acredita que usa drogas ou bebe
compulsivamente devido a algum motivo, um fator
externo.
Por não conseguir desenvolver determinados
sentimentos que não são "ruins" como ele pensa, esses
sentimentos
acabam
transformando-se
numa
personalidade separada, desconhecida, chamada de
"sombra" que só vem à tona em determinados
momentos. Muitos a chamam de "demônio", mas na
realidade é uma personalidade infantil, egocêntrica
como toda criança. Essa personalidade desconhecida e
temida pelo dependente e pelos familiares é justamente
o MITO que tornou-se realidade através de uma
profecia "auto-realizadora."
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O Hábito de Fumar
Há 1,1 bilhão de fumantes no mundo, segundo a
OMS, matando mais que o álcool e drogas ilegais.
O fumo é o maior responsável pelas faringites,
bronquite, falta de apetite, tremores, perturbações da
visão, diversos tipos de câncer, sobretudo do pulmão e
doenças cardiovasculares como a angina do peito e o
enfarte do miocárdio.
Além do câncer do pulmão, de que o fumo é maior
causador, produz bronquite crônica, enfisema
pulmonar, coronariopatias, úlceras do estômago e do
duodeno, câncer da língua, da faringe, do esôfago e da
bexiga.
A ação da nicotina é exercida pelo sistema sobre
o sistema parassimpático e simpático e pela liberação
de adrenalina e influi na diminuição do consumo do
oxigênio e, além de prejudicar o organismo em geral,
vai diretamente ao cérebro, coração e circulação.
Apenas um cigarro é suficiente para contrair todos
os vasos sanguíneos do corpo. E a fumaça de um
cigarro, é o bastante para contrair os vasos capilares
das pernas e dos pés.
O fumante sofre, em cada trago, endurecimento
das artérias, fazendo o coração trabalhar mais
depressa, enquanto os pulmões absorvem monóxido de
carbono, amônio, ácido carbônico, piridina e
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substâncias alcatroadas que passam a circulação do
sangue. O monóxido de carbono também origina dores
de cabeça; o amônio irrita as narinas e a garganta, a
piridina irrita os brônquios e as substâncias alcatroadas
engrossam a língua, sujam os dentes e determinam
câncer na boca e na língua. A nicotina, em si, diminui a
vitalidade do fumante e de seus filhos.
A fumaça do cigarro provoca uma reação violenta
nos centros nervosos, produzindo a degeneração das
células do cérebro.
Uma vez que o hábito de fumar conduz o viciado a
um estado de intoxicação crônica e o leva a uma
dependência física e psíquica, sente o fumante
dificuldade em abandoná-lo.
A nicotina é um dos venenos mais ativos. A
nicotina e o alcatrão devem-se a maior soma de males
acarretados aos fumantes. O fumante médio absorve
nos pulmões mais de um litro de alcatrão por ano. Os
venenos do fumo agem no organismo pelas vias
respiratórias e pelas vias digestivas. Pelas vias
respiratórias, através da traqueia e brônquios, por onde
chegam aos pulmões, onde são absorvidos e
conduzidos ao sangue e, por este, a todos os demais
órgãos.
A nicotina, por intermédio da circulação, excita as
glândulas suprarrenais que segregam mais adrenalina.
Conduzida ao sangue, provoca contração das paredes
arteriais, ocasionando espasmos das artérias. É assim
que o fumo aumenta a pressão arterial, favorece
problemas coronários e cardiovasculares.
Pelas vias digestivas, boca, estômago e intestinos,
pois que, parte dos venenos do fumo dissolve-se na
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saliva e é conduzida ao estômago, ocasionando a
diminuição da secreção gástrica, dificultando a
digestão, diminuindo o apetite e predispondo o fumante
à úlcera gastroduodenal. Do aparelho digestivo os
venenos do fumo são conduzidos ao sangue e aos
diversos tecidos do corpo.
No fígado, grande parte da nicotina é
transformada em ácido úrico, com o que ocasiona o
surgimento do reumatismo e da gota.
Prejuízos do hábito de fumar:
1-Entorpecimento mental;
2- Inflamação do estômago;
3- Ineficiência física;
4- Tosse;
5- Angina do peito;
6- Gangrena;
7- Doações de Sangue;
8- Visão, entre outros.

MACONHA
É a droga de entrada para consumo das outras
drogas. Barata e de fácil acesso, o seu uso continuado
interfere na aprendizagem, memorização e na
fertilidade. É uma combinação de flores e folhas da
planta conhecida como Cannabis sativa, e pode ser
verde, marrom ou cinza. Causa vermelhidão nos olhos,
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boca seca, taquicardia; angústia e medo para uns,
calma e relaxamento para outros.Vício mundial, a
maconha é usada comendo-a, mascando-a, fumando-a;
aspirando-a sob a forma de rapé, ou engolindo-a.
No Brasil, ela é mais usada e, seu emprego é
mais comum sob a forma de "cigarros", que apresentam
vários nomes, como: fininho, baseado, dólar, beck e
pacau.
Há cachimbos especiais para fumantes, e são
conhecidos, em alguns países como "josie" e, outros,
"narguilé".
Existe um cachimbo que filtra a fumaça com água
que é conhecido em inglês como "bong".
Dependendo da personalidade do usuário, pode
ser brutal; logo se retirada imediatamente, a saúde não
correrá nenhum risco, porém, a força de vontade do
paciente tem de ser grande, exatamente para vencer
sua necessidade psíquica de buscar a maconha.
Como posso saber se meu filho está usando a
maconha?
Existem certos sintomas que podem ser
percebidos. Aqueles que estão drogados com maconha
podem:
· Parecer estar meio tonto e com alguma dificuldade
para caminhar;
· Parecer estar rindo exageradamente ou sem nenhuma
razão ;
· Olhos vermelhos e irritados; e Dificuldade para
lembrar como as coisas aconteceram.
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Quando desaparecem os primeiros efeitos, depois
de algumas horas, a pessoa pode sentir muito sono.
Ainda que seja difícil distinguir nos adolescentes, os
pais têm atentos para mudanças no comportamento
deles. Devem tentar perceber se seu filho se afasta de
todos, se está deprimido, se tem fadiga, se não cuida
de sua aparência pessoal, se é hostil, ou se suas
relações com familiares e amigos se deterioraram.
Também pode haver mudanças no desempenho
acadêmico, ausência escolar, menor interesse pelo
esporte e por outras atividades favoritas, ou
modificação nos hábitos alimentícios ou no sono.
Como abordar um usuário de maconha?
Não é com uma bronca ou com agressão que se
aborda um dependente. Realismo e objetividade são
fundamentais. Neste momento, o usuário necessita
encarar os seus limites, conhecer as regras, os
horários, as tarefas e seus deveres para com sua
família, que tem um papel importantíssimo.
O aconselhamento familiar esclarece e auxilia
na melhor maneira de lidar com o usuário, que precisa
querer receber ajuda. Caso isso não ocorra, não force
uma situação. Mas, lembre-se: uma boa conversa e
uma atitude amiga, certamente, poderão salvar uma
vida.
O que acontece depois que a pessoa fuma maconha?
Quase imediatamente depois de inalar a
maconha, a pessoa pode sentir, intoxicação, boca seca,
batidas aceleradas do coração, dificuldades na
coordenação do movimento e do equilíbrio, e reações
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ou reflexos lentos. Os vasos sanguíneos dos olhos se
expandem, por isso ficam avermelhados.
Em algumas pessoas, a maconha aumenta a
pressão sanguínea e pode até duplicar o ritmo
cardíaco. Este efeito pode acentuar-se quando se
mistura outras drogas com a maconha; algo sobre o
qual nem sempre o fumante pode ter certeza do que é.
Depois de 2 ou 3 horas, a pessoa pode sentir muito
sono.
O que acontece no organismo
A substância ativa da planta, o THC, age no
cérebro em 20 minutos
1. Após ser tragada, a droga leva aos pulmões toxinas
como o alcatrão, que prejudicam o aparelho
respiratório, e o THC, que segue para a circulação
sanguínea
2. Parte do THC chega ao estômago, fígado e depois
aos rins e é eliminada pela urina
2a. Outra parte chega ao baço; acredita-se que nele o
THC reduza a produção de linfócitos e enfraqueça o
sistema de defesa do organismo
2b. Há pesquisas que apontam redução pelo THC dos
níveis do hormônio sexual masculino testosterona,
podendo provocar infertilidade temporária
3. No cérebro, entre as várias substâncias conhecidas
como receptor existe uma que é ativada pelo THC
3a. No cerebelo, que regula o equilíbrio, postura e
coordenação motora, o THC provoca letargia, redução
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no controle dos movimentos e desorientação espacial e
temporal
3b. No hipocampo, o THC reduz a atividade de
neurônios relacionados à memória de curto prazo
3c. No córtex cerebral, que regula a percepção pelos
sentidos, o THC pode promover alterações transitórias
nas sensações pelo tato, visão e audição
4. O THC estimula também o aumento da produção de
serotonina, substância que promove sensação de
prazer.

COCAÍNA
É uma das drogas ilegais mais consumidas no
mundo. A cocaína é um psicotrópico, pois age no
Sistema Nervoso Central, isto é, sua atuação é no
cérebro e na medula espinhal, exatamente nos órgãos
que comandam os pensamentos e as ações das
pessoas.
Há dois tipos de envenenamento pela cocaína: um
caracterizado pelo colapso circulatório e, o outro, pela
intoxicação do Sistema Nervoso Central - o cérebro,
que é o órgão da mente.
A respiração, primeiro é estimulada e, depois
decai. A morte advém devido ao colapso cardíaco.
As alucinações cocaínicas são terríveis: no início,
um pouco de prazer, mas com o decorrer do tempo, o
usuário pode ouvir zumbidos de insetos, queixando-se
de desagradável cheiro de carrapatos; sente pequenos
animais imaginários, como vermes e piolho, rastejando
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 378

embaixo de sua pele, e as coceiras ou comichões
quase o levam à loucura. Nos casos agudos de
intoxicação, pode haver perfuração do septo nasal,
quando a droga é aspirada ou friccionada nas narinas;
e queda dos dentes, quando a fricção for nas gengivas.
A maneira como a cocaína é usada pode ter
influência nos efeitos. Quanto mais rápido a cocaína é
absorvida e enviada para o cérebro, maior será a
euforia experimentada. O reforço do próprio uso e a
possibilidade de efeitos colaterais também são maiores.
Mascar folhas de cocaína devagar e continuamente. As
folhas de coca apresentam apenas o equivalente a 1%
do seu peso de cocaína, portanto são engolidas
quantidades relativamente pequenas ao mascar. Estes
fatores contribuem para manter níveis baixos de
cocaína no sangue e, portanto, significamente menos
euforia do que a obtida com a cocaína através de
outras formas.
A cocaína extraída das folhas e purificada como
um sal (hidroclorido). Nesta forma, a cocaína pode ser
absorvida por inalação e pode ser injetada. A inalação
(cheirar) produz níveis rápidos e também declives
rápidos. Os níveis de cocaína no cérebro, suficientes
para surtir efeitos, são atingidos de 3 a 5 minutos. Os
efeitos da injeção intravenosa são ainda mais rápidos,
menos de um minuto.
Fumar produz efeitos em um tempo mais curto
ainda do que o da injeção intravenosa, normalmente
abaixo de 10 segundos. Duas formas de base para a
cocaína têm sido usadas para fumar - "freebase" e
"crack". Estas formas são quimicamente idênticas, mas
são preparadas de forma diferente. "Freebase" referese a base isolada em éter depois de tratada com sal
dissolvido em água com amônia.
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CRACK
Leva 10 segundos para fazer o efeito, gerando
euforia e excitação; respiração e batimentos cardíacos
acelerados, seguidos de depressão, delírio e "fissura"
por novas doses. "Crack" refere-se à forma não salgada
da cocaína isolada numa solução de água, depois de
um tratamento de sal dissolvido em água com
bicarbonato de sódio. Os pedaços grossos secos têm
algumas impurezas e também contêm bicarbonato. Os
últimos estouram ou racham (crack) como diz o nome.
Cinco a sete vezes mais potente do que a
cocaína, o crack é também mais cruel e mortífero do
que ela. Possui um poder avassalador para
desestruturar a personalidade, agindo em prazo muito
curto e criando enorme dependência psicológica. Assim
como a cocaína, não causa dependência física, o corpo
não sinaliza a carência da droga.
As primeiras sensações são de euforia, brilho e
bem-estar descritos como o estalo, um relâmpago, o
"tuim", na linguagem dos usuários. Na segunda vez,
elas já não aparecem. Logo os neurônios são lesados e
o coração entra em descompasso (de 180 a 240
batimentos por minuto). Há risco de hemorragia
cerebral, fissura, alucinações, delírios, convulsão,
infarto agudo e morte.
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O pulmão se fragmenta. Problemas respiratórios
como congestão nasal, tosse insistente e expectoração
de mucos negros indicam os danos sofridos.
Dores de cabeça, tonturas e desmaios, tremores,
magreza,
transpiração,
palidez
e
nervosismo
atormentam o craqueiro. Outros sinais importantes são
euforia, desinibição, agitação psicomotora, taquicardia,
dilatação das pupilas, aumento de pressão arterial e
transpiração intensa. São comuns queimaduras nos
lábios, na língua e no rosto pela proximidade da chama
do isqueiro no cachimbo, no qual a pedra é fumada.
O crack induz a abortos e nascimentos
prematuros. Os bebês sobreviventes apresentam
cérebro menor e choram de dor quando tocados ou
expostos à luz. Demoram mais para falar, andar e ir ao
banheiro sozinho e têm imensa dificuldade de
aprendizado.

Do cachimbo ao cérebro
1. O crack é queimado e sua fumaça aspirada passa
pelos alvéolos pulmonares
2. Via alvéolos o crack cai na circulação e atinge o
cérebro
3. No sistema nervoso central, a droga age diretamente
sobre os neurônios. O crack bloqueia a recaptura do
neurotransmissor dopamina, mantendo a substância
química por mais tempo nos espaços sinápticos. Com
isso as atividades motoras e sensoriais são
superestimuladas. A droga aumenta a pressão arterial e
a frequência cardíaca. Há risco de convulsão, infarto e
derrame cerebral
4. O crack é distribuído pelo organismo por meio da
circulação sanguínea
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5. No fígado, ele é metabolizado
6. A droga é eliminada pela urina
Ação no sistema nervoso
Em uma pessoa normal, os impulsos nervosos
são convertidos em neurotransmissores, como a
dopamina (1), e liberados nos espaços sinápticos. Uma
vez passada a informação, a substância é recapturada
(2). Nos usuários de crack, esse mecanismo encontrase alterado.
A droga (3) subverte o mecanismo natural de
receptação da substância nas fendas sinópticas.
Bloqueado esse processo, ocorre uma concentração
anormal de dopamina na fenda (4), superestimulando
os receptores musculares - daí a sensação de euforia e
poder provocada pela droga.
A alegria, entretanto, dura pouca. Os receptores
ajustam-se às necessidades do sistema nervoso. Ao
perceber que existem demasiados receptores na
sinapse, eles são reduzidos. Com isso as sinapses
tornam-se lentas, comprometendo as atividades
cerebrais e corporais.
O crack nasceu nos guetos pobres das
metrópoles, levando crianças de rua ao vício fácil e a
morte rápida. Agora chega à classe média, aumentando
seu rastro de destruição
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CAPITULO XX
AS NOVAS COMUNIDADES
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As Comunidades Novas
O Espírito de Deus que sempre orientou e
sustentou toda a história da Igreja, suscita nos tempos
de hoje novas formas de consagração e vida
evangélica. Assim como as diversas formas de vida
consagrada e comunitária surgidas no decorrer dos
vinte séculos do cristianismo, as "comunidade novas"
ou "novas fundações" são, por um desígnio da divina
providência uma resposta para as necessidades da
Igreja e do mundo de hoje.
As "comunidades novas" respondem a tais
necessidades, em primeiro lugar, pela fidelidade ao
chamado específico que o Senhor faz a elas e como
consequência dessa fidelidade através de uma
autêntica vida litúrgica; da formação e do engajamento
do laicato; de um amor incondicional pela hierarquia, de
modo especial pelo Papa; de uma sólida vida espiritual
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(ascese e mística); de uma fé purificada; de uma vida
moral no Espírito; e de modo especial através de uma
força evangelizadora e pastoral que penetra nas
realidades atuais e no coração do homem
contemporâneo.
Tratando da realidade das "comunidades novas" o
instrumentum laboris do sínodo dos bispos afirma:
"quanto ao estilo de vida evangélica, muitas vezes se
destingue por uma forte austeridade de vida, intensa
oração, resgate de formas sãs de devoção tradicional,
divisão dos trabalhos domésticos e manuais pela parte
de todos os membros. Sob o aspecto apostólico, é forte
o impulso missionário, rumo aos distantes e rumo
àqueles que nunca receberam o Evangelho; o empenho
na nova evangelização, a ecumênica; a aproximação
dos pobres e dos marginalizados".
"O Espírito, que ao longo dos tempos suscitou
numerosas formas de vida consagrada, não cessa de
assumir a Igreja, quer alimentado nos institutos já
existentes o esforço de renovação na fidelidade ao
carisma original, quer distribuindo novos carismas a
homens e mulheres do nosso tempo, para que deem
vida a instituições adequadas aos desafios de hoje.
Sinal desta intervenção divina são as chamadas "Novas
Fundações". Com características de algum modo
originais relativamente às tradicionais.
A originalidade destas novas comunidades
consiste frequentemente no fato de se tratar de grupos
compostos de homens e mulheres, de clérigos e leigos,
de casados e solteiros, que seguem um estilo particular
de vida, inspirado as vezes numa ou noutra forma
tradicional ou adaptação às exigências da sociedade
atual. Também o seu compromisso de vida evangélica
se exprime em formas diversas, manifestando-se como
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tendência geral, uma intensa aspiração à vida
comunitária, à pobreza e à oração. No governo,
participam clérigos e leigos, segundo as respetivas
competências e o fim vai ao encontro das solicitações
da nova evangelização.
As novas formas (de vida evangélica) são um
Dom do Espírito, para que a Igreja siga o seu Senhor,
num impulso perene de generosidade, atenta as apelos
de Deus que se revelam através dos sinais dos tempos.
Assim, ela apresenta-se ao mundo diversificado nas
suas formas de santidade e de serviço, como "sinal e
instrumento da íntima união com Deus e da unidade de
todo gênero humano". Os antigos institutos, muitos
deles acrisolados por provas duríssimas suportadas
com fortaleza ao longo dos séculos, podem enriquecerse entrando em diálogo e troca de dons com as
fundações que surgem no nosso tempo.
Desse modo, o vigor das várias instituições de
vida consagrada, desde as mais antigas até as mais
recentes, e ainda vivacidade das novas comunidades
alimentarão a fidelidade ao Espírito Santo, que é
principio de comunhão e de novidade perene de
vida"(JOÃO PAULO II, Exortação apostólica Vita
Consecrata).
"Na Igreja, tanto hoje como no passado, novas
formas de vida comunitária exprimem a fecundidade de
Espírito e do Evangelho de Jesus. Como pastor, entrei
em contato com várias destas novas formas de
consagração. Ainda não disponho de dados precisos
acerca da extensão deste fenômeno, mas calcula-se
que as "novas" comunidades já se possam contar em
centenas no mundo. Este é um sinal dos tempos, que
exige uma abertura e um atento discernimento. Pareceme que, embora na diversidade dos caminhos e dos
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carismas, e dentro dos limites próprios de cada
experiência esta novas formas de vida evangélica
estejam assinaladas por alguns elementos e algumas
características mais ou menos comuns.
As novas comunidades não se identificam com as
atuais formas de vida consagrada. Apresentam-se com
frequência como "famílias eclesiais", porque , ao redor
de um comum carisma de fundação bem definido,
convergem leigos, clérigos, pessoas solteiras e casadas
que, no respeito dos diferentes estados de vida, se
consagram a um idêntico ideal evangélica, como
membros igualitários de um único corpo, com diversos
níveis de pertencer.
Normalmente, podem-se verificar as seguintes
características:
a) A unidade da obra e da presidência;
b) Uma certa radicalidade evangélica;
c) A unidade entre a consagração e a missão,
compreendida como carisma particular;
d) Um forte sentido comunitário com o evidente primado
do ser comunhão sobre o fazer;
e) O exercício da autoridade vivido em conformidade
com a comunhão;
f) O desejo de evita a identificação entre a sacerdócio e
autoridade, a fim de respeitar e promover a laicidade;
g) Uma clara aceitação da pobreza e do abandono à
Providência;
h) Uma vida de oração intensa. Tanto pessoal como
comunitária;
i) Um vivo Fervor missionário.
Exortação Apostólica Pós-Sinodal Vita Consecrata
nº12
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"A perene juventude da igreja continua a
manifestar-se também hoje: Nos últimos decênios,
depois do concílio ecumênico Vaticano II, apareceram
formas novas ou renovadas de vida consagrada. Em
muitos casos, trata-se de Institutos semelhantes aos
que já existem, mas nascidos de novos estímulos
espirituais e apostólicos. A sua vitalidade deve ser
ponderada pela autoridade da igreja, a quem compete
proceder aos devidos exames, quer para comprovar a
autenticidade da sua finalidade inspiradora, quer para
evitar a excessiva multiplicação de instituições análogas
entre si, com o consequente risco de uma nociva
fragmentação em grupos demasiadamente pequenos.
Nos outros casos, trata-se de experiências originais,
que estão à procura de sua própria identidade na Igreja
e esperam ser reconhecidos oficialmente pela Sé
Apostólica , a única a quem compete o juízo definitivo.
Estas novas formas de vida consagrada, que vêm se
juntar às antigas, testemunham a constante atração que
a doação total ao Senhor, o ideal da comunidade
apostólica, os carismas de fundação continuam a
exercer mesmo sobre a geração atual, e são sinal
também da complementariedade dos dons do Espírito
Santo. Mas o Espírito não se contradiz na inovação.
Prova-o o fato de que as novas formas de vida
consagrada não substituíram as antigas. Numa
variedade tão grande de formas, pôde-se conservar a
unidade de fundo graças ao chamamento sempre
idêntico a seguir, na busca da perfeita caridade, Jesus
virgem, pobre e obediente. Este Chamamento, tal como
se encontra em todas as formas já existentes, assim é
requerido naquelas que se propõem como novas.
Exortação Apostólica Pós-Sinodal Vita Consecrata
nº62
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Sinal desta intervenção divina são as chamadas
novas Fundações, com característica de algum modo
original relativamente às tradicionais.
A originalidade destas novas comunidades
consiste frequentemente no fato de se tratar de grupos
compostos de homens e mulheres, de clérigos e leigos,
de casados e solteiros, que seguem um estilo particular
de vida, inspirados às vezes numa ou noutra forma
tradicional ou adaptado às exigências da sociedade
atual. Também no compromisso da vida evangélica se
exprime em formas diversas, manifestando-se, como
tendência geral, uma intensa aspiração à vida
comunitária, à pobreza e à oração.
No governo, participam clérigos e leigos, segundo
as respectivas competências, e o fim apostólico vai ao
encontro das solicitações da nova evangelização. Se,
por um lado, há que se alegra perante a ação do
Espírito, por outro, é necessário proceder ao
discernimento dos carismas. Principio fundamental para
se poder falar de vida consagrada é que os traços
específicos das novas comunidades e formas de vida
se apresentem fundados sobre os elementos
essenciais, teológicos e canônicos, que são próprios da
vida consagrada.
Este discernimento torna-se necessário tanto a
nível local como universal, com o fim de se prestar a
uma obediência comum ao único espírito. Nas
Dioceses, o Bispo examine o testemunho de vida e a
ortodoxia dos fundadores e fundadoras dessas
comunidades, a sua espiritualidade, a sensibilidade
eclesial manifestada no desempenho de sua missão, os
métodos de formação e os modos de incorporação na
comunidade; avalie com prudência eventuais pontos
fracos, aguardando com paciência a prova dos frutos
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(cf. Mt 7,16), para poder reconhecer a autenticidade do
carisma. De modo especial, é-lhe pedido que
estabeleça, com bases em critérios claros, a idoneidade
daqueles que, nessas comunidades, pedem para ter
acesso às Ordens sacras.
Em virtude do referido princípio de discernimento,
não podem ser incluídas na categoria específica da vida
consagrada, aquelas formas de compromisso, se bem
que louváveis, que alguns esposos cristão assumem
em associações ou movimentos eclesiais, quando, com
a intenção de levarem à perfeição da caridade o seu
amor, "como que consagrados" já no sacramento do
matrimônio, confirmam com um voto o dever de
Castidade próprio da vida conjugal e, sem transcurar os
seus deveres para com os filhos, professam a pobreza
e a obediência. A necessária especificação a respeito
da natureza desta experiência não quer subestimar este
particular caminho de santificação, ao qual não é
certamente alheia a ação do Espírito Santo,
infinitamente rico nos seus dons e inspirações.
Face a tanta riqueza de dons e impulsos
inovadores, parece oportuno criar uma Comissão para
as questões referentes as novas formas de vida
consagradas, com o objetivo de estabelecer critérios de
autenticidade, que sirvam de ajuda no Discernimento e
nas decisões. Entre outras tarefas, deverá essa
Comissão avaliar, à luz da experiência destes últimos
decênios, as novas formas de Consagração que a
autoridade eclesiástica pode, com prudência pastoral e
proveito comum, reconhecer oficialmente e propor aos
fiéis desejosos de uma vida cristã mais perfeita.
Estas novas associações de vida evangélicas não
são uma alternativa às anteriores instituições, que
continuam a ocupar o lugar insigne que a tradição lhes
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conferiu. Também as novas formas são um dom do
Espírito, para que a Igreja siga o seu Senhor, num
ímpeto perene de generosidade, atenta aos apelos de
Deus que se revelam através dos sinais dos tempos.
Assim ela apresenta-se ao mundo, diversificada nas
suas formas de santidade e de serviço, como "sinal e
instrumento da íntima união com Deus e da unidade de
todo o gênero humano". Os antigos Institutos, muitos
deles acrisolados por provas duríssimas suportadas
com fortaleza ao longo dos século, podem enriquecerse entrando em diálogo e troca de dons com as
fundações que surgem no nosso tempo".

Discurso do Papa João
Participantes
do
Congresso
Movimentos Eclesiais

Paulo II
Mundial

aos
dos

«Subitamente ressoou, vindo do céu, um som
comparável ao de forte rajada de vento, que encheu
toda a casa onde se encontravam. Viram, então,
aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam
dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos
ficaram cheios de Espírito Santo» (At 2, 2-3).
Caríssimos Irmãos e Irmãs!
1. Com estas palavras os Atos dos Apóstolos
introduzem-nos no coração do evento do Pentecostes;
apresentam-nos os discípulos que, reunidos com Maria
no Cenáculo, recebem o dom do Espírito. Realiza-se
assim a promessa de Jesus e inicia o tempo da Igreja.
A partir daquele momento o vento do Espírito levará os
discípulos de Cristo até aos extremos confins da terra.
Levá-los-á até ao martírio para o intrépido testemunho
do Evangelho.
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Aquilo que aconteceu em Jerusalém, há dois mil
anos, é como se hoje à tarde se renovasse nesta
Praça, centro do mundo cristão. Como outrora os
Apóstolos, também nós nos encontramos reunidos num
grande
cenáculo
de
Pentecostes,
desejando
ardentemente a efusão do Espírito. Queremos
professar aqui, com a Igreja inteira, que «o Espírito é o
mesmo..., o Senhor é o mesmo... é o mesmo Deus que
opera tudo em todos» (1 Cor 12, 4-6). Este é o clima
que desejamos reviver, implorando os dons do Espírito
Santo para cada um de nós e para o inteiro povo dos
batizados.
2. Saúdo e agradeço ao Cardeal James Francis
Stafford, Presidente do Pontifício Conselho para os
Leigos, as palavras que quis dirigir-me, também em
vosso nome, no início deste encontro. Com ele saúdo
os Senhores Cardeais e os Bispos presentes. Dirijo um
pensamento de particular gratidão a Chiara Lubich, Kiko
Arguello, Jean Vanier e Mons. Luigi Giussani pelos
seus comoventes testemunhos. Juntamente com eles,
saúdo os fundadores e os responsáveis pelas novas
comunidades e movimentos aqui representados. É-me
grato, por fim, dirigir-me a cada um de vós, Irmãos e
Irmãs que pertenceis aos distintos movimentos
eclesiais. Acolhestes com prontidão e entusiasmo o
convite que vos fiz no Pentecostes de 1996 e
preparastes-vos com cuidado, sob a guia do Pontifício
Conselho para os Leigos, para este encontro
extraordinário, que nos projeta para o Grande Jubileu
do Ano 2000.
O evento de hoje é deveras inédito: pela primeira
vez os movimentos e as novas comunidades eclesiais
encontram-se, todos juntos, com o Papa. É o grande
«testemunho comum» por mim desejado para o ano
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que, no caminho da Igreja rumo ao Grande Jubileu, é
dedicado ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui
conosco! É Ele a alma deste admirável acontecimento
de comunhão eclesial. Na verdade, «este é o dia que o
Senhor fez, alegremo-nos e nele exultemos» (Sl 117,
24).
3. Em Jerusalém, há quase dois mil anos, no dia de
Pentecostes, diante de uma multidão estupefata e
zombeteira por causa da inexplicável mudança notada
nos Apóstolos, Pedro proclama com coragem: «Jesus
de Nazaré, Homem acreditado por Deus junto de vós...
a Este matastes, cravando-O na cruz pela mão de
gente perversa. Mas Deus ressuscitou-O» (At 2, 22-24).
Nas palavras de Pedro manifesta-se a autoconsciência
da Igreja, fundada sobre a certeza de que Jesus Cristo
está vivo, atua no presente e transforma a vida.
O Espírito Santo, já operante na criação do mundo
e na Antiga Aliança, revela-Se na Encarnação e na
Páscoa do Filho de Deus, e como que «explode» no
Pentecostes para prolongar, no tempo e no espaço, a
missão de Cristo Senhor. O Espírito constitui assim a
Igreja como fluxo de vida nova, que circula dentro da
história dos homens.
As Novas
Aparecida

Comunidades

e

o

Documento

de

Postado em 24 setembro 2010. Tags: aparecida,
documento,
episcopal,
novas
comunidades,
Pantokrator, Papa Bento XVI, V conferência
É sabido que dos dias 13 a 31 de maio de 2007
houve, aqui na cidade de Aparecida, a quinta
conferência do CELAM – Conferência Episcopal Latino
Americana e do Caribe. Todos sabemos que essa
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Assembleia foi o motivo principal da vinda do Papa
Bento XVI ao Brasil, no mês de maio daquele ano. O
Santo Padre abriu a conferência com uma Missa,
demonstrando a sua acolhida e a importância que tinha
essa reunião para a Igreja latino-americana. As quatro
assembleias anteriores aconteceram no Rio de Janeiro
(em 1955), Medellín – Colômbia (em 1968), Puebla –
México (em 1979) e Santo Domingo – República
Dominicana (em 1992). Cada Conferência trouxe uma
colaboração especial para o seu tempo. A V
Conferência, que aconteceu em Aparecida, dentre
muitas colaborações que trouxe, apresentou os
movimentos eclesiais e novas comunidades como uma
riqueza para a Igreja, reconhecendo-os como sujeito
eclesial. Isso significa que o fiel católico, ao participar
de um Movimento ou Nova Comunidade, vive
plenamente a Igreja, ele é Igreja.
“Valoriza-se a presença e o crescimento dos
movimentos eclesiais e novas comunidades que
difundem sua riqueza carismática, educativa e
evangelizadora” Documento de Aparecida, 99.
É a primeira vez que um documento do Magistério
universal traz referências diretas às Novas
Comunidades. E isso é algo histórico e de muita
importância no contexto histórico e atual das Novas
Comunidades na Igreja.
“Os movimentos eclesiais e Novas Comunidades
são um dom do Espírito Santo para a Igreja. Neles, os
fiéis encontram a possibilidade de se formar na fé
cristã, crescer e se comprometer apostolicamente até
serem verdadeiros discípulos missionários”, diz o
parágrafo 311 do Documento de Aparecida. Neste
parágrafo, a Conferência dos Bispos da América Latina
e Caribe reconhece a graça e o papel que as Novas
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Comunidades têm no contexto de Igreja que vivemos
hoje em nosso mundo.
O tema desta Conferência foi “Discípulos e
missionários de Jesus Cristo – para que nEle tenham
vida”. O Papa Bento XVI, em seu discurso de abertura
da V Conferência, quis deixar evidenciado que não
podem existir discípulos e missionários de Cristo sem
que tenha havido um encontro verdadeiro com Ele. “O
discípulo, fundamentado assim na rocha da Palavra de
Deus, se sente impulsionado a levar a Boa Nova da
salvação a seus irmãos. Discipulado e missão são
como as duas caras de uma mesma moeda: quando o
discípulo está enamorado de Cristo, não pode deixar de
anunciar ao mundo que só Ele nos salva (cf. At 4,12)”
(Bento XVI, em discurso de abertura da V Conferência).
E é justamente aí que reside a missão própria dos
movimentos eclesiais e novas comunidades: “O
Documento de Aparecida insiste do começo ao fim
nesta experiência viva, transformante, com a Pessoa de
Jesus Cristo, no anúncio do Carisma, numa formação
que leve em conta esta experiência em toda a
dimensão da moral cristã que é necessária”.
O papel das Novas Comunidades e movimentos
eclesiais no contexto atual, como foi descrito no
Documento de Aparecida, é justamente favorecer que
os fiéis cresçam no conhecimento e experiência da fé
cristã – crescimento esse que os levará à missão, ao
compromisso com o serviço do Reino.
Tamanho
reconhecimento
das
Novas
Comunidades e movimentos eclesiais por parte da V
Conferência traz-nos também uma grande missão. “O
Documento
de
Aparecida
nos
traz
uma
responsabilidade, nós devemos ser os primeiros
divulgadores, os primeiros a testemunhar, difundir, fazer
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acontecer, favorecer com que a Igreja absorva, viva e
frutifique a experiência de Aparecida”.
“Os movimentos e novas comunidades constituem
uma valiosa contribuição na realização da Igreja local.
Por sua própria natureza expressam a dimensão
carismática da Igreja: ‘na Igreja não há contraste ou
contraposição entre a dimensão institucional e a
dimensão carismática, da qual os movimentos são uma
expressão significativa, porque ambos são igualmente
essenciais para a constituição divina do povo de Deus’
(Papa Bento XVI, em discurso do dia 24/03/2007). Na
vida e na ação evangelizadora da Igreja, constatamos
que no mundo moderno devemos responder a novas
situações e necessidades da vida cristã. Neste contexto
também os movimentos e novas comunidades são uma
oportunidade para que muitas pessoas afastadas
possam ter uma experiência de encontro vital com
Jesus Cristo e, assim, recuperar sua identidade
batismal e sua ativa participação na vida da Igreja.
Neles podemos ver a multiforme presença e ação
santificadora do Espírito”. Documento de Aparecida,
parágrafo 312
Como descrito acima, a Igreja espera que as
Novas Comunidades contribuam eficazmente na
evangelização, pois, na sua índole carismática, se
forem dóceis ao Espírito, serão capazes de fazê-lo pela
notável ação do Espírito em meio a essas
comunidades.
“Para aproveitar melhor os carismas e serviços
dos movimentos eclesiais no campo da formação dos
leigos, desejamos respeitar seus carismas e sua
originalidade, procurando que se integrem mais
plenamente na estrutura originária que acontece na
diocese. Ao mesmo tempo, é necessário que a
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comunidade diocesana acolha a riqueza espiritual e
apostólica dos movimentos. É verdade que os
movimentos devem manter sua especificidade, mas
dentro de uma profunda unidade com a Igreja local, não
só de fé mas de ação. Quanto mais se multiplicar a
riqueza dos carismas, mais os bispos serão chamados
a exercer o discernimento espiritual para favorecer a
necessária integração dos movimentos na vida
diocesana, apreciando a riqueza de sua experiência
comunitária, formativa e missionária. Convêm dar
especial acolhida e valorização àqueles movimentos
eclesiais que já passaram pelo reconhecimento e
discernimento da Santa Sé, considerados como dons e
bens para a Igreja universal”. Documento de Aparecida,
parágrafo 313.
A nossa missão, enquanto movimentos e Novas
Comunidades, além de testemunhar a graça que nos é
específica e de difundir a experiência de Aparecida, é
também a de unirmos com maior intensidade às
dioceses em que estamos. A missionaridade a que
chama o Documento de Aparecida deve levar-nos a nos
gastarmos em nossas dioceses, a atendermos os
pedidos de nossos bispos, que são quem melhor
sabem das necessidades de suas dioceses. “Só quem
reconhece Deus, conhece a realidade e pode responder
a ela de modo adequado e realmente humano”, disse o
Santo Padre no discurso de abertura da V Conferência.
É tempo de fazer cada vez mais de nossa experiência
de Deus verdadeira e generosa missão.

Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 399

CAPITULO XXIII
CORAÇÃO CURADO
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CORAÇÃO CURADO
Em seu livro, Seja Feliz Todos os Dias, no seu
capítulo XIII, em seu texto Corações Curados, impresso
em 1998 pela Edições Loyola, Padre Léo falando da
cura interior da exemplos de pessoas que apesar das
dificuldades são felizes e tem um coração curado. Entre
essas pessoas padre Léo fala de mim e descreve fatos
da minha vida. Transcreverei para que conheçam um
pouco sobre a minha pessoa escrita por alguém que me
conheceu e amou como filho.
Viver Comunidade – Afonso Silva ( Painho )

Página | 402

"Por último quero falar de um jovem membro de
minha comunidade de vida. Afonso é um jovem
especial. Hoje tem 30 anos. Ele é uma das muitas
vítimas da talidomida aqui no Brasil. Quando nasceu,
em Brusque, os médicos nem queriam apresenta-lo a
sua mãe. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas.
Tem apenas uma pequena parte dos braços, pequenas
articulações no lugar dos dedos e uma pequena parte
da perna. Á primeira vista parece ser um anão. Sua
mãe insistiu em vê-lo e, como ela mesmo me disse,
apaixonou-se por ele. Os médicos diziam que ele não
iria andar, não poderia falar, não conseguiria estudar e
que deveria morrer em poucos dias. Mas o amor
materno foi muito mais forte. Sua mãe, para fugir dos
comentários pessimistas, foi morar na cidade de
palhoça, também em Santa Catarina.
O tempo foi passando. Afonso foi demonstrando
grande inteligência e uma esperteza fora do comum.
Começou a andar com um ano de idade. Já falava
algumas palavras. Foi crescendo. Entrou para a escola
e se formou em Pedagogia pela Universidade Federal
de Santa Catarina. Passou pela experiência das
drogas, mas conheceu o amor de Deus. Engajou-se na
Pastoral da Juventude e depois na Renovação
Carismática Católica. Depois, resolveu consagrar-se
definitivamente ao trabalho com jovens drogados e
marginalizados. Em janeiro de 1997, consagrou-se
como leigo na comunidade Bethânia. Hoje vive
conosco. É o responsável por nosso programa de rádio,
está estudando teclado, e mesmo sem os dedos,
elabora e digita o jornal mensal da comunidade. Afonso
tinha tudo para ser um jovem revoltado e de mal com a
vida.
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No entanto, porque deixou Deus curar seu
coração, transmite-nos uma grande alegria com seu
constante sorriso. É um pregador cheio de unção do
espírito Santo. Não fez da sua vida uma oração de
lamúria. Pelo contrário: ele testemunha, por palavras e
pela vida, o amor infinito de Deus.”
Agradeço ao meu amigo e Pai Padre Léo por tanto
carinho e amor a mim dedicado ao longo dos nove anos
em que vivemos juntos a experiência do infinito amor de
Deus em especial na Comunidade Bethânia.

O FUNDADOR
É uma pessoa que teve a experiência forte de
Deus e que sente a inspiração de passar essa sua
experiência para os outros, comunicando-a através de
sua própria vida e partilhando-a através de seus
escritos, regras e estatutos;
Conduzido pelo Espírito Santo, interpreta "a seu
modo" o texto específico da Palavra de Deus, com um
ou mais traços de Cristo, tornando-o visível na Igreja.
Cada carisma vive Cristo por inteiro, mas é também
especializado em um determinado aspecto seu.
São homens de profecia. São profetas porque
anunciam com sua vida suas inspirações, uma profecia
de Deus para a Igreja de seu tempo.
Ele recebe uma graça única do Espírito Santo.
Sua inspiração vem da sua experiência de Deus.
É algo que o "domina" e que ele é arrastado
irresistivelmente. Ele não se contém! Embora de
maneira misteriosa seja sua liberdade que é tocada
pela graça.
Ele recebe também a capacidade de comunicar
aos outros a sua inspiração.
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Ele é portador de algo maior do que ele!
Deve pregar; por para fora o que sente para
comunicar o carisma. Deve escrever, falar, comunicar a
graça a seus filhos espirituais.
Junto ao fundador ficam aqueles que sentiram a
vibração da mesma inspiração e vão formando a
comunidade.
Além do Fundador, há o cofundador. Este tem a
missão de gerar o carisma na comunidade. Ele
comunga do Fundador e transmite a graça aos irmãos.
Para isso, deve estar em profunda comunhão com o
Fundador.
O carisma de fundador não se pode transmitir aos
demais; a graça de fundação, sim!

BIOGRAFIA: AFONSO SILVA
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.
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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
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 Gestão
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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.
Atualmente, Afonso vive em Foz do Iguaçu 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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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 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,
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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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