ENTREGA E INTENÇÕES
• Pelos Visitantes (se tiver) da Célula e seu Oikós.
• Pelos anfitriões e casa que acolhe a célula.
• Oremos pela Comunidade Fidelidade e seus membros.
• Oremos pelas células da Comunidade Fidelidade e seus
membros, líderes, auxiliares, supervisores e coordenadores.
• Oremos pelas Grandes Células de Oração para que todos os
membros das células e alvos possam participar.
• Oremos pela Igreja, Papa, Padres e por todos os consagrados.
•
•
•
•
•

•

AVISOS
Grande Célula de Oração: Dia 04/11 às 19h00 no SSJPII.
Levar partilha para ceia ágape.
Dias 19 e 26 de Outubro: Formação sobre a Total Consagração à
Nossa Senhora com Ilzo Junior na Fidelidade.
Dia 22 de Outubro: Missa de 17 Anos da Comunidade Fidelidade
as 10h00 no Salão São João Paulo II com Frei Diego.
Quintas de adoração e cura na Fidelidade: Próxima será dia 07 de
DEZEMBRO as 20h00. (Em novembro não teremos - Finados)
Atendimento de Oração: Terças e quintas das 15h00 às 17h30
Agendar pelo whatts da Comunidade: (11) 9.4594-3555
Mais informações no Site: www.comunidadefidelidade.com
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.
Dentro de sua possibilidade oferte na caixinha de Partilha.

COMUNIDADE CATOLICA FIDELIDADE | 2000 – 2017 - 17 ANOS | DIREITOS RESERVADOS

A Igreja que se reúne nas casas, graça e paz!
Roteiro da semana: 16 a 22 de outubro de 2017
Tema: Como é bom viver em célula
Objetivo: Todos devem ter a visão celular.
ENCONTRO – 15 Minutos
 Fraternidade: O momento da partilha deve ser santificante.
 Ação: Sirva aos irmãos com zelo e caridade.
EXALTAÇÃO E LOUVOR – 10 Minutos
 Orar – Vamos agradecer ao Senhor pela nossa Célula.
 Salmo: 33, 16–22 (NTLH)
 Músicas / Sugestão: Dois ou três /
EDIFICAÇÃO – 40 Minutos – Incluindo a Partilha
 Escritura: Is 60, 21-22
ENSINO DO LIDER
Essa leitura é para nós uma promessa. O nosso propósito na
declaração de ideais da comunidade é ter uma célula em cada rua de nossa
cidade (sua cidade!). Podemos entender também cada pessoa sendo uma
célula viva, então, pelo menos uma pessoa participando de uma célula em
cada rua já estaremos próximos de nossa declaração.
Essa declaração de ideais não é só da comunidade Fidelidade, deve
pertencer a todos nós. A visão celular deve ser de todos nós.

Hoje temos na Fidelidade 33 células ativas e calculamos pelos registros
que temos, aproximadamente 600 pessoas recebendo a palavra
semanalmente e se encontrando nas casas como em Atos dos apóstolos.
Temos encontrado sim muitas dificuldades, mas muito mais bênçãos!
Porém ainda temos muito a fazer. Evangelizar! Para que isto aconteça, são
necessárias algumas atitudes de extrema importância por parte de cada líder,
auxiliar e membros de célula. Sem essas iniciativas é impossível que nossa
visão prospere. Isto vale para todos que queiram crescer e multiplicar suas
células:
1) AMAR SUA CÉLULA E QUERER QUE MAIS PESSOAS
PARTICIPEM DELA: Quando amamos o que fazemos, fazemos tudo por isto.
Se é uma pessoa que amamos, fazemos tudo por ela, não medimos
esforços e nem arrumamos desculpas. Quando amamos, conseguimos forças,
coragem, tempo e disposição, virtudes que, às vezes, nem sabemos explicar
como, mas conseguimos, porque o amor nos impulsiona: “Tendo amado os
seus, até o extremo os amou” (Jo 13,1)
2) CONHECER, ENTENDER, SONHAR E QUERER VER ESTA
VISÃO ACONTECER: “Conhecereis a verdade e a verdade os libertará” (Jo
8,32). Cada um já conhece qual é a nossa visão celular, ao menos uma vez
por mês na Grande Célula, ouvimos sobre as Células da Comunidade, resta
responder para nós mesmos: Desejo ardentemente que esta visão aconteça?
Sonho com isto? Quero ver em cada casa um banner de uma célula católica
fixado?
3) ORAR NO PODER DO ESPÍRITO SANTO PARA ELE ME
UNGIR, ME DAR AMOR PELA VISÃO CELULAR E CORAGEM DE
TRAZER MAIS PESSOAS: Sem oração no poder do espírito não
conseguiremos levar adiante este projeto. Lembramos que os apóstolos e
discípulos saíram com destemor para evangelizar somente depois que foram
batizados com o Espírito Santo: “Descerá sobre vós o Espírito Santo; vos dará
força, e sereis minhas testemunhas…, até os confins do mundo” (At 1,8)
Vejam: já temos muitas pessoas que tentam nos desencorajar, falam
mal, não entendem e nem procuram conhecer as células. Deixe que o Espirito
mudará isso neles. Mas nós, líderes, auxiliares e membros da célula,
não podemos ter dúvidas e desmotivação, pelo contrário...
4) TRABALHAR PARA QUE A VISÃO ACONTEÇA: “Vamos!
Reconstruamos! E com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra” (Ne
2,18). A visão não pode ser um slogan, um “chavão”, para ser usado em
pregação e propaganda da comunidade ou apenas para dizer que nós temos
uma visão. Existe uma distância muito grande entre se ter uma visão
e realizar esta visão. Se esta visão não for trabalhada, não virar “missão”

de cada membro, ela vai ficar somente no plano teórico ou estacionar onde
está, sem maiores progressos.
Nossa visão compreende algumas partes:
1). Formar autênticos e verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.
2). Cada casa e família conheçam (participem) de uma célula
Se faz necessário então que cada membro de célula se torne um
discípulo e um missionário. Então, primeiro eu preciso ser um seguidor de
Jesus, crescer, formar líderes e multiplicar. Nesta ordem.
O que é um discípulo? Basicamente são necessárias três coisas
que o próprio Jesus nos ensina e exige de nós:
A) “Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns
aos outros” (Jo13,35). Então se você tiver alguma coisa pendente com
seu irmão (a), está na hora de se resolver, de se perdoar.
B) Jesus ordena que seus discípulos permaneçam nele:

“Permanecei em mim e eu permanecerei em vós..., sem mim nada podeis
fazer” (Jo 15,4-5).
C) Jesus nos ordena que falemos dele para os outros: “Vão a
todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, ensinando-os
a observar tudo o que ensinei a vocês” (Mt 28,20) .
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL

1). O que eu preciso fazer para que a visão celular
aconteça? Como posso ajudar mais?
2). Para mim o que é ser um verdadeiro discípulo?
CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
“PARA SE CONSEGUIR GRANDES COISAS, É NECESSÁRIO NÃO
APENAS PLANEJAR, MAS TAMBÉM ACREDITAR, NÃO APENAS AGIR,
MAS TAMBÉM SONHAR” (Anatole France – Famoso escritor francês)
“A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos” – Mt 9, 32-38
EVANGELISMO
Nesta SEMANA faça seu evangelismo pessoal, convide alguém para ir
com você, junto com você a missa, grupo Parusia e na célula. Evangelize!
Se você sente o chamado e quer ser preparado (a) para liderar uma
célula, fale com seu líder e com a Comunidade Fidelidade.
Convide-os para conhecer e participar das células, grupos, missas, etc.
Para conhecerem as células e a Comunidade Fidelidade.
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite neste ano do
Resgate. Convide +1 para o GRUPO PARUSIA E GRANDES CÉLULAS.

