EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
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.
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

 Atendimento de Oração: Terças e quintas das 15h00 às
17h30. Agendar: WhatApp da Comunidade: (11) 9.4594-3555.
 Grande Célula de Oração: Próxima será neste sábado! 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.

Roteiro da semana: 27 de agosto a 02 de setembro de 2018
Tema: Vencendo as dívidas
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Oração: Vamos orar em favor de nossos amigos, colegas de trabalho,
vizinhos e familiares para que aqueles que ainda não conhecem a
Jesus tenham a oportunidade de conhecê-lo. Esta é uma excelente
forma de ser generoso com as pessoas, oferecendo a elas o Evangelho.
 Músicas: A escolha
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
Escritura: Lucas 14, 28-30 / Romanos 11, 36
PARTILHA DO LIDER – DISCIPULADO - 30 MINUTOS

Ao contar a parábola do construtor da torre, Jesus tinha em
mente ministrar sobre a forma como devemos planejar nossos projetos
pessoais. Uma pessoa saudável, que vive os princípios da Palavra de
Deus, não pode usar os seus recursos sem a devida cautela. Uma das
piores coisas que podem complicar a nossa vida e torná-la angustiante
são as dívidas. As lojas e a internet tentam nos fazer comprar produtos
que não podemos comprar naquele momento e, muitas vezes, até
mesmo que não precisamos.

Se você está endividado, então assuma o compromisso de sair
das dívidas o mais rápido possível. Não continue fazendo o que você fez
no passado e que só piorou o problema. Na parábola do construtor,
Jesus nos desafia a planejar para não faltar recursos e para não nos
colocarmos em situações desagradáveis.
Os problemas financeiros são motivo de preocupação excessiva
e conduz muitas pessoas ao desespero. A nossa vida financeira é algo
que necessita de atenção e cuidado. A utilização dos recursos ganhos é
de extrema responsabilidade. Quando o dinheiro é mal administrado
as dívidas se acumulam toda a família pode ficar desestruturada.
Muitas pessoas não tem a compreensão do que significa ser livre
financeiramente, muitos acham que é ter dinheiro suficiente para fazer
o que quiser, mas liberdade financeira é estar livre de preocupações
quanto ao dinheiro. Estando nesta difícil situação, faça uma avaliação
daquilo que pode ser mudado, onde é possível diminuir os gastos e o
mais importante, rezar pedindo sabedoria e inspiração divina para
resolver estes problemas. Enquanto isto: “Não gaste!”.
Certa vez li um livro muito interessante onde o autor um leigo
católico, corretor de imóveis, dava algumas dicas de como ser livre
financeiramente:
1. Viver dentro do nosso orçamento, quando for gastar além,
comprando no crediário, calcular o preço final, para ver se não é
melhor, poupar para depois comprar à vista.
2. Tomar decisões de consumo lógicas. Algumas perguntas
ajudam: Isso é urgente e necessário? Pode esperar? Ou é somente
comprar por comprar.
3. Ensinar os filhos a fazerem o bom uso do dinheiro! E também
dizer não como resposta aos pedidos não urgentes!
4. Planejar para o futuro – lembrar da possibilidade de
necessidade especiais, época da aposentadoria, etc.
5. Viver a alegria de poder ajudar o próximo. Neste 5º ponto o
autor fala da importância do dízimo, oferta e ajudar os pobres.

Para usar bem o dinheiro em favor da manutenção da família, e
também dar o dizimo é necessário ter a consciência de quem é o
dinheiro que você ganha?
Em Romanos 11, 36 lemos: “… por ele e para ele são todas as
coisas”. Não devemos nos queixar nem sentir pena de nós mesmos, mas
devemos considerar cuidadosamente todas as razões que temos para
sermos agradecidos e louvar a Deus por suas bênçãos a nós.
Devemos nos atentar para o que o Senhor nos tem dado e não
para as coisas que não temos. É preciso ser grato, e usar bem o que Ele
nos da através do nosso trabalho!
Mas, não deixe se abalar por tais dificuldades. Tenha fé e
confiança, lembre-se que jamais carregamos uma cruz maior do que
nossa capacidade. Muitas vezes precisamos passar por provações para
podermos amadurecer.
Não devemos agir na base do “coração” para tomar decisões
que envolvam a utilização dos nossos recursos financeiros.
O que este tipo de atitude traz de dificuldade para nossa vida
espiritual? Jesus mostrou, nesta parábola, que é preciso pensar muito
bem nas consequências de decisões sem planejamento.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. O que essa parábola traz de desafios para sua vida?
2. Que tipo de perda uma pessoa e sua família têm quando usam mal
os seus recursos financeiros?
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
A Bíblia diz que: “Quem ajunta dinheiro aos poucos terá cada vez mais”
(Provérbios 13.1). Faça esse plano com você mesmo e com sua família. É
simples e funciona: de tudo o que você ganha, economize um pouco e sempre
gaste dentro de seus limites. Se você fizer isso, seus recursos irão aumentar e
você nunca terá a pressão e a complicação das dívidas. Vamos investir um
tempo orando um pela nossa saudável gestão financeira.
Desde já agradecemos muito sua doação generosa a Comunidade Fidelidade.
Assim vivemos verdadeiramente como irmãos. Obrigado!

