EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
Líderes ore pelos seus alvos de liderança! Invista seu tempo em amar,
orar e formar discípulos. Convidem sua célula a estar mais unida nas
assembleias de oração da comunidade, missas, grupo de oração, etc.
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, fundador e 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 06
de Outubro 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: 10 a 16 de setembro de 2018
Tema: Vencendo a acomodação e a preguiça
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Oração: Peçamos ao Senhor a graça da coragem e disposição para
anunciar seu Nome a todo nosso Oikos. De ir ao encontro do Senhor e
dos irmãos, saindo de nosso comodismo e preguiça.
 Músicas: Move-te em mim.
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
Escritura: Provérbios 6, 6-11 / João 5, 17 /
PARTILHA DO LIDER – DISCIPULADO - 30 MINUTOS

A preguiça é um comportamento condenado pela Palavra de
Deus. Ela se caracteriza pela falta de disposição em trabalhar ou em
efetuar as tarefas com morosidade. A pessoa preguiçosa dificilmente
conseguirá conquistar alguma coisa, porque o esforço é básico para
isso. Os preguiçosos não têm êxito na vida.
Não se engane: Não teremos cura, libertação e bênçãos sem
esforço, não alcançamos graças sem orar, sem ir à igreja, a missa, sem
perdoar os irmãos, participar da célula, etc.

Temos hoje uma sociedade com muitas facilidades, o que tem
acarretado uma preguiça física e espiritual gigantesca.
Com muitos prazeres e diversão, poucos procuram a Deus. Ou O
usam como amuleto, só quando vem a dor e o sofrimento.
Até as formigas ensinam os preguiçosos.
Vejamos: O QUE PODEMOS APRENDER COM AS FORMIGAS!?
- Elas podem andar até 300 metros para encontrar comida. Para
nós, equivale a ir fazer compras a 60 km de casa, a pé claro! - Elas
conseguem levantar sete vezes o seu próprio peso. É como se um
homem levantasse um carro com os dentes! É inacreditável toda esta
força! A formiga não tem aquilo que nós chamamos de: barreira
psicológica dos limites. Elas não pensam e dizem: “Eu não sou capaz”.
Esta barreira é o que maioria das vezes impede Deus agir em nós e por
nós. Um ditado diz: “enquanto a cigarra canta, a formiga trabalha”
-Trabalham principalmente no Verão. A Bíblia também apresenta
o Verão da vida, no qual é necessário trabalhar para adquirir reservas
suficientes para o Inverno da vida espiritual.
-São muito organizadas. Dentro do ninho, as tarefas são
totalmente divididas. Cada uma se ocupa da sua função, sabe onde deve
estar e o que deve fazer. Os formigueiros têm lugares "departamentos"
adequados a cada situação: creches, maternidades, jardins, há até
alguns com “ar condicionado”. Um formigueiro chega a albergar 3
milhões de formigas.
Elas vivem em comunidade, são chamadas de "povo" Prov 30, 25
As formigas são seres extremamente sociais.
Trabalham em grupo e assemelham-se mais a um único
organismo, do que a milhares de insetos. São muito cooperadoras. Elas
trabalham para o bem-estar de todas e nunca para seu próprio proveito.
As formigas nunca deixam as suas personalidades interferiram.
A formiga não gasta o tempo falando mal da outra formiga.
Fazem o que tem que ser feito para o bem de todas. As formigas podem
ter suas próprias personalidades, mas não a usa para discutir ou criticar.
Uma formiga não ataca a outra para ser a primeira a chegar e não rouba

a comida das outras para guardar para si. A formiga não é considerado
um inseto inteligente, porém a inteligência está na colónia. Um grande
exemplo para a nossa vida espiritual, juntos somos mais...
Quando as formigas estão trabalhando, elas não seguem desvios
repentinos; Elas não desistem no meio do caminho. E você?
O ser humano típico não é persistente, facilmente perdemos a
vontade de avançar, quando aparece um obstáculo. As formigas
encaram a derrota como sendo apenas temporária, sendo um desafio
mais até atingir seu “alvo”. Se há comida em um determinado lugar,
mas há imensos obstáculos no caminho, a formiga não desiste.
Por fim, SÃO CONHECIDAS PELO MESMO NOME - Já reparou que
as chamamos pelo mesmo nome – “Formigas”. Bom seria que todos
nós fossemos conhecidos pelo mesmo nome, como grupo. Em
Antioquia os discípulos foram chamados e conhecidos como cristãos, At
11, 26. Como é lindo ver as pessoas nos reconhecendo como
verdadeiros filhos de Deus, cristãos! Ex: - Olhem ali o “Seu nome” da célula.
Aprendemos assim com esses pequenos seres que para
conquistar vitórias na vida é preciso de movimento, sair do
comodismo, não ter preguiça. Participar das reuniões, grandes células,
orações pessoais, confessar, perdoar, ir a missa na igreja, etc.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. O que você precisa mudar para vencer a preguiça e acomodação?
2. Na Célula: Onde posso melhorar para orar mais e participar mais?
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Em todas as situações da vida, Deus estará ao nosso lado. E, quando
for necessário, Ele nos ajudará a enfrentar as dificuldades. Por isso é preciso
confiar e perseverar, pois quem desiste o faz antes da necessidade chegar.
Muitas pessoas dizem que seus problemas não têm solução, mas, na verdade,
elas não querem é ter trabalho. É mais fácil dizer que nada dá certo do que
se esforçar. Meus irmãos, existem coisas na vida que são difíceis e exigem
cuidado, paciência, esforço e delicadeza. Assim é a vida espiritual.
Desde já agradecemos muito sua doação generosa à Comunidade Fidelidade.
Assim vivemos verdadeiramente como irmãos. Obrigado!

