5. O que vivemos na Célula?
COMUNHÃO - (KOINONIA) - ENCONTRO - A Igreja é sinal da comunhão:
Igreja, em Cristo, é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da intima união
com Deus e da unidade de todo o gênero humano (...); E as condições do nosso
tempo tornam ainda mais urgentes este dever da Igreja, para que deste modo os
homens todos, hoje mais estreitamente ligados uns aos outros, pelos diversos laços
sociais, técnicos e culturais, alcancem também a plena unidade em Cristo (LG, 1).
DISCIPULADO - (CATEQUESE) – EDIFICAÇÃO - A Igreja revela o Mistério de
Cristo: Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao
Reino dos Céus e revelou-nos o seu mistério, realizando, com a própria obediência,
a redenção. A Igreja, ou seja, o Reino de Cristo já presente em mistério, cresce
visivelmente no mundo pelo poder de Deus (LG, 3);
ADORAÇÃO - (LITURGIA) – EXALTAÇÃO - A Igreja ora no Espírito: O Espírito
habita na Igreja e nos corações dos ﬁéis, como num templo (I Cor 3,16; 6,19), e
dentro deles ora e dá testemunho da adoção de filhos (GI 4,6; Rm 8, 15-16. 26).
A Igreja, que Ele conduz à verdade total (Jo 16,13) e unifica na comunhão e
no ministério, enriquece-a Ele e guia-a com diversos dons hierárquicos e carismáticos
e adorna-a com os seus frutos (Eƒ 4, 11-12; 1 Cor 12,4; GI 5,22) (LG, 4);
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MARTIRIA - (EVANGELISMO) - A Igreja tem a missão de anunciar e
testemunhar o Reino: Pelo que a Igreja, enriquecida com os dons do seu fundador e
guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação,
recebe a missão de anunciar e instaurar o Reino de Cristo e de Deus em todos os
povos e constitui o germe e o princípio deste mesmo Reino na terra (LG, 5);
SERVIÇO - (DIAKONIA) – ENTREGA - A Igreja serve para servir: É por Ele que
"o corpo inteiro, alimentado e coeso em suas junturas e ligamentos, se desenvolve
com o crescimento dado por Deus" (Cl 2,19). Ele mesmo distribui continuamente, no
seu corpo que é a Igreja, os dons dos diversos ministérios, com os quais, graças ao
seu poder, nos prestamos mutuamente serviços em ordem à salvação, de maneira
que, professando a verdade na caridade, cresçamos em tudo para Aquele que é a
nossa cabeça (cf. Ef 4, 11-16) (LG, 7).

Tendo essa clareza do desejo do Senhor para sua igreja, não falte da
célula. Conte com a ajuda e oração de seus irmãos. Ore diariamente e deseje
crescer na fé. Seja bem vindo (a) à nossa Célula.

Células da Comunidade Católica Fidelidade
No templo e pelas casas, contribuindo eficazmente
para a expansão do Reino de Deus (cf. At 2,42-47; 5,42).
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Olá meu irmão (ã)! Seja bem-vindo (a) em nossa Célula que tem como
nome ______________________________, esperamos que se sinta
realmente acolhido (a) para conosco crescer na fé e em Espiritualidade.
Somos irmãos em oração e em compromisso, seguimos juntos para
nos tornarmos discípulos de Cristo. Deixaremos a seguir uma breve formação
sobre esta realidade que vivemos nas células da Comunidade Fidelidade.
O que são células?
Células são grupos de relacionamento constituídos de 8 até 15 pessoas
que se reúnem semanalmente como uma família, e que têm compromisso
de participar nas atividades da Igreja local / comunidade, crescer e
multiplicar. Na célula, vivemos os 5 propósitos de Deus para a Igreja:
1) Koinonya – comunhão fraterna; - Encontro.
2) Liturgia – louvor e adoração; - Exaltação.
3) Catequese – edificação dos discípulos pela Palavra; - Edificação.
4) Martyria – anúncio de Cristo; - Evangelismo.
5) Diakonia – serviço uns aos outros. - Entrega.
A célula é uma comunidade e não uma mera reunião. A célula
acontece todos os dias durante todo o dia. Todavia, no seu encontro de
reunião semanal esses 5 propósitos são manifestados, em seus 5 estágios,
também chamados de 5′Es: Encontro, Exaltação, Edificação, Evangelismo e
Entrega.
Os pequenos grupos ou células sempre fizeram parte do povo de Deus.
Veja o exemplo de Moisés (cf. Ex 18,21) e o testemunho de Jesus, que liderou
a primeira célula da Igreja com os doze apóstolos (cf. Mc 3,14).
1. Onde a célula se reúne?
Priorizamos as reuniões nos lares, mas a célula pode se reunir também
em empresas, escolas, salões de condomínios, em qualquer lugar que propicie
o bem-estar dos membros. O Local é escolhido por logística
2. Por que uma célula não pode ter mais que doze ou quinze pessoas?
Porque num grupo maior não há tempo suficiente para que todas as
pessoas compartilhem e recebam ministração. Além disto, sendo um dos

valores da visão de células o acompanhamento pessoal dos membros, este se
torna impossível com um número alto. Por fim, também as casas
normalmente não comportam grandes grupos. Para convidar alguém para sua
célula, fale antes com seu líder para programar o evangelismo.
3. Como é uma célula?
Na biologia, a célula não é o corpo todo, mas traz dentro de si todas
as informações necessárias para gerar um corpo inteiro. Nesse sentido, célula
é a miniatura da Igreja se reunindo nos lares, é uma pequena comunidade e
que atua como centro de treinamento ministerial, pois além de seus membros
vivenciarem o “amai-vos” (cf. Jo 13,34), são capacitados para o “ide” (cf. Mt
28,19). A célula cresce e se multiplica, para gerar novas células.
A célula imprime um estilo de vida, de modo que seus membros não
conseguem separar fé e vida. Por isso, testemunham Cristo no meio em que
vivem (Oikós), penetrando nos variados segmentos da sociedade, como sal e
luz (cf. Mt 5,13-14). A convivência dos irmãos é o que garante vida à célula.
Nela são gerados fortes vínculos de comunhão, de amizade e de aceitação.
Temos células homogêneas (casais, jovens, Teens, kids) e outras
heterogêneas (pessoas de diferentes sexos e idades na mesma célula).
4. Como a célula é organizada?
As células possuem um líder e auxiliares. É fundamental o papel da
liderança na vida de uma célula. O líder é um facilitador que “serve” da mesma
forma aos irmãos, ele tem a função de organizar e preparar o roteiro e ajudar
na partilha. Todos podem ser líderes de célula, aliás, devemos nos preparar
para isso. Para sermos uma comunidade eclesial, a célula precisa de uma
liderança concreta, que por sua vez esteja debaixo da cobertura espiritual de
outra liderança, seja o pároco, o moderador geral ou fundador de uma
comunidade nova, etc. Assim como não combina profetas solitários na Igreja,
não podemos conceber células solitárias, independentes, autônomas,
paralelas, nem tampouco células sem cabeça, sem líder, sem coordenação,
desligadas de um corpo maior.
Conheça bem e ajude o líder de sua célula e tenha o desejo de
aprender com ele e com os irmãos para um dia liderar uma célula, pois o
Senhor Jesus tem pressa em salvar o seu povo.
Mais informações das células em: www.comunidadefidelidade.com e
http://www.catolicosemcelulas.com.br

