S

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
Seminário de Cura Interior: Ultimo dia neste Sábado 20 de
Outubro no Grupo Parusia! Presenças de: Fernando Ramos da
Santíssima Virgem!
Missa de 18 Anos da Fidelidade: Dia 21 de Outubro às 10h00
no Salão SJPII da Comunidade Fidelidade.
Grande Célula de Oração: Sábado 03 de Novembro ás 19h00.
PARTICIPEM!!! Será uma festa!
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: 15 a 21 de Outubro de 2018
Tema: Libertando a família do cativeiro
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
 Ação: Acolha os irmãos com uma palavra de esperança.
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Oração: Oremos pedindo a Benção sobre nosso Oikós.
 Salmo: 103, 17-18 (NTLH) / Salmo 30, 5 (NTLH)
 Músicas: Oração da Família / Força e Vitória
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
 Escritura: I Samuel 30, 1-31 – Uma história de Família
PARTILHA DO LIDER – DISCIPULADO - 30 MINUTOS
Davi chega em Ziclague e tudo estava queimado, e todos tinham sido
levado cativos. A estratégia do inimigo foi: Aprisionar, ferir, manter as
pessoas no cativeiro... (Uma pessoa ferida, aprisionada... causa mais dano
que morta)
Vivemos no tempo onde o inimigo tem aprisionado muita gente,
famílias inteiras, gerações..., no pecado, vícios, doenças (depressão,
ansiedade, insônia, estresse, Síndrome do Pânico, medo, etc....)
Quem aqui não tem um familiar ou parente vivendo aprisionado,
cativo? Causando tristeza, angustia, tormento, num verdadeiro desgaste para

família? Diante de um quadro desse, só tem um que pode transformar,
libertar, curar, e fazer o impossível: JESUS CRISTO.
Disse Jesus: “Em verdade em verdade vos digo: Todo que comete
pecado é escravo do pecado”. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim,
para sempre. “Se o filho do homem te libertar verdadeiramente sereis livre.”
(Jo 8, 34-36). Nossas escolhas, pecados, desobediência, brechas que damos,
que abrimos portas e habilitamos para o inimigo entrar .... matar, roubar e
destruir... Na palavra vimos que Davi deu uma brecha, descuidou e quase
perdeu sua família! O inimigo só precisa de uma brecha!!!
Vejamos as atitudes de Davi para libertar sua família:
I. E CHOROU ATÉ NÃO TER MAIS FORÇAS: Vs 4.

“Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais
forças.” “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” (Sl
30, 5). Podemos e devemos chorar, mas não permanecer chorando,
precisamos nos levantar, orar e se mover. Hoje você pode estar chorando,
mas amanhã o Senhor tem algo novo. Tome uma decisão hoje!
II. REANIMOU, SE FORTALECEU NO SENHOR. Vs 6.

“A Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em
apedrejá-lo; todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas
filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus”.
Reanimar – Dar ânimo novo, reavivar, reacender, reativar... Quantas
vezes Davi precisou se reanimar na sua caminhada. No Senhor há um renovo
para aqueles que esperam e confiam Nele. Às vezes nós estamos cansados.
Mas precisamos e podemos nos reanimar diante de das lutas.
III. VESTIU A ESTOLA SACERDOTAL. Vs 7.
“Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traga-me o
colete sacerdotal". Abiatar o trouxe a Davi,...”. Simboliza: Autoridade,
intimidade, dignidade, santidade, sacrifício, generosidade, sinal da ovelha que
o bom pastor carrega do ombro, das cordas que Jesus foi arrastado no
calvário... Nossa autoridade e força está e vem do Senhor, no Espírito Santo
dentro de nós.
IV. CONSULTOU AO SENHOR, E PERSEGUIU O INIMIGO. Vs 8 e 9
Foi na direção que o Senhor lhe deu, só Ele tem a direção certa.
V. O DESPOJO DE DAVI (O SEU). Vs 18 a 20.
Davi repartiu o despojo, enviou para mais de 15 lugares e por onde ele
andava repartia. Ele foi generoso. Naquilo que você venceu e vai vencer, Deus
vai te usar para abençoar a outros, você precisa ensinar e ajudar a outros.
Abençoamos? Repartimos com as outras pessoas? Ou somos egoístas?

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL – Escolha 2
1. O que pode ser esta brecha na nossa vida e de nossa família?
2. Você já viveu momentos de chorar até não ter mais força?
3. A autoridade que temos vem de Deus, você consegue exercer
em amor por sua família?
4. Sobre as decisões que estamos tomando, temos consultado a Deus?
5. Como lidamos com as bênçãos que recebemos da parte de Deus?
Somos generosos?

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
A unção que o Senhor nos deu é a de Isaias 61: 1-3 (ler).
“O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para
levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos,
para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão
na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o
Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se
vingará dos seus inimigos.
Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que
choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume
de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto.
Eles farão o que é direito; serão como árvores que o Senhor plantou
para mostrar a todos a sua glória.”

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
Nesta semana, vamos fazer uma lista de nossos familiares para
orar e jejuar por eles. Você fará a lista de seus familiares e enviará ou
entregará ao líder que disponibilizará no WhatsApp o nome deles para
que todos orem. (Os que já tem Whatts podem enviar ao líder)
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.
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.

