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
Terço à Nossa Senhora da Mercês: Dia 24 de Setembro às
20h00 na Comunidade Fidelidade.
Grande Célula de Oração: Próxima dia 06 de Outubro ás
19h00. PARTICIPEM!!! Iniciando seminário de Cura Interior.
Seminário de Cura Interior: Sábados de Outubro no Grupo
Parusia! Presenças de: Fernando Ramos / Sergio da Fanuel e
Vanderlei Pinho – Coração Chagado!
Atendimento de Oração: Terças e quintas das 15h00 às
17h30. Agendar: WhatApp da Comunidade: (11) 9.4594-3555.
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.
Desde já agradecemos muito sua doação generosa.
Assim vivemos verdadeiramente como irmãos. Obrigado!

Roteiro da semana: 17 a 23 de setembro de 2018
Tema: Qual o mínimo que Deus espera para realizar o máximo?
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Oração: Nesta célula clamemos a EFUSÃO do Espirito Santo,
impondo as mãos em tendas de 3 pessoas. Uma por vez ao
centro clamemos a unção e renovação no Espirito Santo.
 Salmo: Efésios 1, 3-14 (Hino de Louvor à Providência de Deus)
 Músicas: Move-te em mim. Batiza-me Senhor com Teu Espírito
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese

Escritura: Atos 12, 1-25
PARTILHA DO LIDER – DISCIPULADO - 30 MINUTOS
Introdução: Deus deseja realizar muitas coisas em nossa vida,
porém Ele espera que realizemos o mínimo para que Ele possa realizar
o máximo:
1 – Deus espera que nós oremos continuamente
"Pedro estava assim encarcerado na prisão, mas a Igreja orava
sem cessar por ele a Deus” (v- 5)

No texto que lemos, vemos que Pedro foi liberto da prisão, por
causa da oração da Igreja, e também porque o instrumento de Satanás,
que perseguia a Igreja, foi morto pelo poder de Deus (cf.At 12, 20-23).
Ninguém pode conhecer a Deus ou ouvir o que Deus tem para si
se não gastar tempo conversando com Ele diariamente.
Eu tenho aprendido que Deus tem algo novo para mim em todas
as áreas da vida: do espiritual, da alma e corporal, e se quisermos
desfrutar dessas bênçãos novas temos que estar na presença de Deus
em oração. Por isso sempre que Ele me chama a estar com meus irmãos
em oração, eu digo SIM.
2- O Senhor espera que façamos nossa parte
Como falamos na Célula passada, precisamos fazer nossa parte
junto ao Senhor. "O anjo ordenou: Cinge-te e calça tuas sandálias. Ele
assim o fez. O anjo acrescentou: Cobre-te com tua capa e segue-me”
Deus enviou o anjo lá na prisão para libertar Pedro. Ele fez o que
lhe competia fazer: acordou Pedro, soltou as correntes dos pés e mãos,
abriu os portões, e disse a Pedro: "Agora faça a sua parte: levante-te,
calça as sandálias, pega sua capa e segue-me”. Deus fez sua parte, mas
Pedro não teria saído da prisão, e seria morto no dia seguinte, se não
tivesse feito também a sua parte. Naamã, o sírio, sofria de lepra, e para
ser curado teve de fazer a sua parte: mergulhar sete vezes no Rio
Jordão, Ele o fez e foi curado (I Reis 5,14)
Em Marcos 5, 25-34, uma mulher foi curada de hemorragia
crônica porque teve a coragem de fazer a sua parte: sair de casa, vencer
todos os obstáculos e tocar em Jesus.
Sua célula só irá crescer e multiplicar se você fizer a sua parte.
Sua vida e família melhorarão, se você fizer a sua parte!!!
3- Que acreditemos no seu agir
"...Ele acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como
o Senhor o havia livrado da prisão e disse: comunicai-o a Tiago e aos
irmãos...” (v-17). A incredulidade é um dos maiores problemas do
mundo atual. As pessoas não acreditam em si mesmas, no próximo e

até mesmo em Deus. Isto acontece pelo fato de não conhecerem a Deus
e à Sua Palavra. Pedro foi preso e a Igreja orava pela sua libertação.
Deus o libertou e a Igreja teve dificuldade em acreditar (v-15). Se
queremos receber o máximo de Deus, temos que acreditar que Deus
vai honrar a nossa fé, nossas orações e ações. Nossos alvos serão
alcançados quando nós tivermos a convicção de que Deus tem prazer
em agir a nosso favor (Is 1, 19).
Se crermos, veremos a glória de Deus em nossa vida, em nossa
família, em nossa célula e em nossa Comunidade. (Mc 9,23)

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Qual o mínimo que está faltando você fazer para alcançar o
máximo de Deus?
2. Você tem dificuldade para acreditar que Deus tem prazer e
poder em realizar grandes coisas em sua vida? Porque as
vezes não O responde?
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
O máximo de Deus na nossa vida depende de uma vida de
oração, trabalho e fé. Eu creio no máximo. Aleluia!
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
Nesta semana façamos o melhor para Deus! Jejum e oração,
participação.
Oremos 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.
Confira no Site as fotos de nosso 7º Congresso dos Católicos em Célula.

