ENTREGA E INTERCESSÃO - Diakonia

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 por todas as Células de evangelização e seus líderes,
auxiliares, membros. Pelos 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

 Adoração e Cura interior: Dia 18 de agosto no Grupo Parusia.
 9º Encontro das Famílias: Dia 26 de Agosto as 14h00!
 Atendimento de Oração: Terças e quintas das 15h00 às
17h30. Agendar: WhatApp da Comunidade: (11) 9.4594-3555.
 Grande Célula de Oração: Próxima será dia 01 de Setembro ás
19h00. PARTICIPEM!!!
 Missa com as Células: Todo 1º Domingo às 18h00 na Par. Sto.
Antônio. Participe com sua família e Célula
Mais informações no Site: www.comunidadefidelidade.com

A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.
Participemos da Campanha Mensal da Sala Bento XVI.

Roteiro da semana: 13 a 19 de agosto de 2018
Tema: Sabedoria de Deus para nossas famílias
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Oração: Oremos pelas nossas Famílias / Contra o aborto.
 Músicas: A escolha
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
Escritura: Lc 2, 41-52
PARTILHA DO LIDER – DISCIPULADO - 30 MINUTOS

INTRODUÇÃO – A Palavra põe em evidência hoje a vida familiar de São
José, Maria Santíssima e Nosso Senhor, e lança luz sobre a vocação de nossas
famílias. Neste tempo de perseguição das famílias, devemos ter o modelo
verdadeiro em nossa mente e coração.
• Merece destaque o v.41 que mostra-os dirigindo-se ao templo para
celebração da Páscoa anual. Isso faz-nos lembrar o Salmo, que diz: “Que
alegria quando vieram me dizer: vamos subir à casa do Senhor… Para lá
sobem… as tribos do Senhor… para celebrar o nome do Senhor” (Sl
121,1.4);
• Um dia o Salvador subiria uma última vez acompanhado de Sua Mãe
para doar Sua vida em resgate por nós, mas este sacrifício foi sendo preparado
a cada ano desde sua infância;

• Aqui (no v.42) o Senhor, adolescente, com 12 anos, vive o rito judaico
que lhe confere maturidade religiosa, o bar mitzvah (que significa “filho da Lei”).
Ele entrou no mundo dos adultos, alcançou maturidade religiosa e civil;
• Ao contrário do que costumamos pensar Jesus não ficou perdido,
pois na verdade intencionalmente ficou na casa do Pai. Outra coisa, não foi
negligenciado pelos pais como se fosse um bebezinho esquecido dentro do
carro. Ele acabara de atingir a maioridade em sua cultura! Houve um
desencontro intencional da parte Dele, que acabara de se tornar um “homem
da Palavra” (claro, isso chocou os pais, mas foi pensado!);
• É evidente e muito compreensível o desejo dos pais em tê-Lo junto a
si, por isso voltaram para cidade ao Seu encontro. Mas ao invés de encontrá-Lo
perdido, jogado, desaparecido, na verdade, Ele estava orientando os
verdadeiros perdidos, todos quantos não conhecem a Palavra de Deus! À
vontade, sentado entre os “grandes”, o pequeno rapaz derramava a sabedoria
divina com Suas respostas e exposições!
• Tudo que o menino Jesus recebeu em casa desde cedo de Seus pais
agora se derrama, quando alcança a maturidade. Ele não era um jovem
desocupado e sem sentido de vida, pelo contrário, estava bem “ocupado das
coisas do Seu Pai” (v.49). Mas nem por isso era um rebelde sem causa ou
declarou independência dos pais, porquanto “lhes era submisso” (v.51);
• A Sagrada Família é uma família da Palavra: José chefia a casa e a
leva à presença do Senhor para celebrar (v.41), a Virgem guarda a Palavra no
seu coração (v.51) e o Senhor, desde cedo, ocupava-se da Palavra, era um
legítimo “filho da Lei do Senhor”. Isto é maravilhoso, isto nos interroga sobre o
modo como estamos orientando nossas casas, nossas famílias;
• Aos pais, perguntamos:*** Está sendo José em sua casa? Está
tomando à frente, direcionando todos à obediência e ao culto do Senhor? Ou
aos domingos fica em casa ou no bar descansando e trata com indiferença a
Páscoa semanal que é a Santa Missa, para a qual temos o dever de subir com
alegria no mínimo aos domingos, dia do Senhor?
• Às mães, perguntamos:***Está sendo uma mulher da Palavra, da
escuta, da oração? Tendo ido atrás dos filhos para que busquem o
Senhor?
• E aos filhos:***Você tem sido um adolescente ou jovem
comprometido com Deus? Tem “subido” à Páscoa semanal que é a Santa
Missa com seus pais, ou fica em casa dormindo, brincando, perdido na preguiça,

no entretenimento, na TV, na rua ou na frente de um smartphone? Você tem
crescido apenas no corpo e nos hormônios, ou também em graça e sabedoria
à exemplo do Senhor Jesus?! (v.52).
• Que esta belíssima Palavra mexa conosco, nos desinstale, nos faça
“subir” à casa do Senhor e nos torne ouvintes praticantes e anunciadores fiéis
da Palavra. Não podemos deixar que nossas famílias sejam destruídas!
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Use as grifadas do texto! *** Aos pais, as mães e aos filhos...
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Por fim oramos nesta noite para que o aborto não seja
descriminalizado no Brasil.
A CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB)
pronunciou-se de maneira absolutamente inequívoca por diversas ocasiões,
reiterando “sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e
dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural” e
condenando, assim, “todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o
aborto no Brasil”. Oremos pelas nossas famílias tão perseguidas.
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
Ame seu alvo. Ore por ele. Convide seu alvo para rezar conosco, diga
que estamos orando por ele. Intensifique o convite, se possível o encontre
antes em sua casa, e venham juntos! Evangelize!
Líderes ore pelos seus alvos de liderança! Invista seu tempo em amar,
orar e formar discípulos.
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite para a Célula.
A multiplicação é uma dádiva para a Igreja de Cristo.
Convide os membros a participarem do Grupo de Oração Parusia.
Vamos MOTIVAR nossos irmãos a participarem das Grande Células de 2018.

