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.
Líder: Ter comunhão também é participar em assembléia com
sua célula. Motivar e participar. O testemunho é o melhor evangelismo.

AVISOS









Escola de Líderes: 26 de abril as 19h30. Participe com sua ViceLiderança.
Próxima Grande Célula: 05 de maio às 19h00. PARTICIPEM!!!
Célula Jovem: Aos Domingos às 19h30 na Comunidade Fidelidade!
Quinta de adoração e cura na Fidelidade: Dia 03 de Maio as 20h00.
Atendimento de Oração: Terças e quintas das 15h00 às 17h30.
Agendar pelo whatts da Comunidade: (11) 9.4594-3555.
Missa com as Células: 1º Domingo às 18h00 na Par. Sto. Antônio.
De 01 a 03 de Junho: Congresso dos Católicos em célula na Paroquia
Espirito Santo em SJC. Fichas com a Supervisora Mônica – CF.
Mais informações no Site: www.comunidadefidelidade.com

A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.
Dentro de sua possibilidade oferte na caixinha de Partilha.

Roteiro da semana: 16 a 22 de abril 2018
Tema: A virtude da pontualidade - #Carisma

ENCONTRO – 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
EXALTAÇÃO E LOUVOR – 15 Minutos
 Salmo: 37, 3-4 (NTLH)
 Oração: Adoremos o Senhor ressuscitado! Entreguemos nosso
tempo ao Senhor e peçamos a Ele o desejo pela oração.
 Músicas: A escolha.
EDIFICAÇÃO
Escritura: Mt 25,1-13 / Lc 12, 35-37
PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
Várias vezes ao dia as rádios informam a hora certa. Se nem
todos usam relógios, praticamente 100% das pessoas tem no bolso um
celular, com horas.... Olha no computador... A pessoa pontual é
louvada, pois está sempre presente na hora marcada;
Na antiguidade se dizia que a pontualidade é a “cortesia dos
reis”. É sobretudo no ambiente profissional que se valoriza esta virtude.
Se alguém chega atrasado a uma entrevista de emprego, por exemplo,
corre sério risco de não ter chances;

Mas no lar! No dia a dia! Qual o valor da pontualidade? Quem se
atrasa com frequência provoca um ambiente desagradável (atraso para
preparar as refeições ou para tomá-las, segundo o hábito da família;
atraso para acordar ou sair de casa; atraso para deixar crianças no
colégio, ir à Igreja etc.);
Brasileiros que somos, temos fama de ser atrasados, e nos
contentamos com isso, ou achamos engraçado. Mas não deveria ser
assim. No Evangelho as 5 virgens atrasadas bateram a cara na porta
impiedosamente fechada. Ele também exalta os servos pontuais que
estavam prontos para atende quando o seu senhor chamou (cf. Lc 12,
35-37);
É chato para o “atrasildo” constatar isto, mas só a verdade
liberta: o hábito de atrasar (não a exceção, que ocorre vez por outra), é
uma falta de caridade e de justiça contra o próximo.
Uma criança ou jovem que não volta para casa no horário
combinado “mata” a mãe de preocupação. Como é inconveniente
deixar um superior esperando (professor, chefe, padre, líder…).
Mas igualmente inconveniente é deixar os subordinados
esperando. A impontualidade sempre magoa, e outra, sempre rouba do
precioso tempo de quem ficou esperando.
Por trás da impontualidade se esconde também uma grande
dose de egoísmo, e quem sabe de uma atitude preguiçosa, que precisa
ser combatida! Seja pontual para acordar, sair para o trabalho, rezar,
tomar as refeições, sobretudo em família, pontual com sua célula,
irmãos de comunidade, com a Santa Missa, pontual com os pagamentos
que precisa fazer, com o dízimo a se devolver, ou seja, com tudo.
O retardatário sempre causa transtornos aos outros, e também
a si. Revela sua dificuldade com disciplina. O atrasado vive pressionado,
ofegante, pois é desorganizado, porque usa com irresponsabilidade seu
tempo. Mas o tempo é um dom de Deus (cf. Ecle 3,1).
A Bíblia diz: “Procedei não como insensatos, mas como pessoas
esclarecidas, que BEM APROVEITAM o tempo presente, pois estes dias
são maus” (Ef 5,15-16);

Vamos aprender com Jesus. Senhor do tempo, ele conhecia o
valor das horas, como disse em Jo 9, 4. Se pode fazer tudo hoje, faça
(mas não se desgaste). Evite ficar colocando tarefas importantes para
o dia seguinte. Isso se chama PROCRASTINAR!!!
E outra coisa, não perdendo tempo à toa, conseguimos organizar
melhor nossa rotina de vida, prevendo até os imprevistos. Esteja
sempre pronto, evite estar apressado! E use seu tempo livre para o que
vale a pena.
Mais família, menos TV e celular; mais oração e leitura, menos
entretenimentos que não edificam. Mais Comunidade e célula, menos
tempo ocioso. Não durma tão tarde, descanse como deve ser, para não
ter de acordar “em cima da hora” no dia seguinte e viver em um ciclo
desesperador. “O Equilíbrio das ações reflete no tempo e vice-versa.”
APLICAÇÃO PESSOAL
1. Qual a importância da pontualidade na vida espiritual
(sobretudo em relação à vida de oração) e na vida familiar?
2. Será que o Senhor e nossa família merecem menos nossa
pontualidade do que nosso emprego?
CONCLUSÃO
Medite: “O descanso para o corpo é o sono; o descanso para o espírito
é a oração”. Qual tempo dedico aos dois?
EVANGELISMO – Proponha uma ação de evangelismo.
(Relembrar e pedir se fizeram o evangelismo da Semana anterior)
Nesta semana, sejamos pontuais em nossos compromissos e em
nossa oração. Seja fiel e pontual com o Senhor e os irmãos!
Convide os membros a participarem da Semana Santa com
intensidade. Vamos MOTIVAR nossos irmãos a participarem das Grande
Células de 2018 e do Grupo Parusia.
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite para a Célula.

