ENTREGA E INTERCESSÃO – Diakonia - 5 MINUTOS

 Pelos visitantes (se tiver) da Célula e seu Oikós.
 Pelos anfitriões e casa que acolhe a célula.
 Oremos pela Comunidade Fidelidade que este mês celebra 18
Anos, pelo fundador que celebra mais um ano de vida e por todos
os 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
18 Anos da Fidelidade: Obrigado a todos que participaram de nossa
Missa. Reze sempre pela fidelidade.
Sábado dia 27 de Outubro: Encerramento do Seminário de Cura interior
Presença de Ilzo Junior - CF. Participe com sua Célula e Família.
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: 22 a 28 de Outubro de 2018
Tema: Viver nosso Batismo com testemunho
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
 Ação: Um abraço acolhedor é conforto e cura para o irmão.
EXALTAÇÃO, LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Oração: Oremos pedindo a renovação de nosso Batismo.
 Salmo: A Escolha - (NTLH)
 Músicas: Batiza-me Senhor / Músicas do Espirito Santo
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese  Escritura: Mc 1, 7-11

30 MINUTOS

PARTILHA DO LIDER – Discipulado
INTRODUÇÃO – Há um “vazio” nos evangelhos acerca da vida de
Cristo entre os 12 e os 30 anos. É o mistério da humildade e do
escondimento Daquele que mergulhou a fundo na condição humana
até ser manifestado no Batismo. Esse fato ensina-nos que Ele viveu o
desafio da vida cotidiana, como todos nós.
No Batismo do Senhor contemplamos as Três Pessoas Divinas: o Pai
(falando), o Espírito Santo (pairando, como pomba) e o Filho (batizado).
Este Mistério fala da relação única de Cristo (Filho), com Deus (Pai);

Mas o Batismo do Senhor deve ter uma implicância em nossa vida
prática. Ou seja, não basta crer no Pai e no Filho, se não temos um
relacionamento de fé com Deus.
Não basta saber que o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma
corpórea de uma pomba, se não experimentamos as visitas deste
mesmo Espírito em nossa vida cotidiana;
Há tantos batizados em nosso país “Brasil” (o maior número em um
só país em todo mundo!), porém, tão poucos vivendo à altura deste
Batismo, poucos vivem seu batismo fielmente.
Por isso, se faz necessário REDESCOBRIRMOS O NOSSO BATISMO,
e deixarmos que o fogo, um dia aceso em nossas almas – porém
encoberto com as cinzas de uma vida longe de Deus –, reinflame e nos
transforme!
O Batismo não é um rito para dar um nome ao recém-nascido e
formalmente registrá-lo no Cristianismo. O Batismo é um estado de
vida, um estilo de vida, o nosso ambiente vital. Nós somos
batizados, isto é, estamos mergulhados no oceano da graça de
Cristo e assim devemos viver, Nele!
A pessoa batizada morreu para o pecado e está viva para Deus (cf.
Rm 6, 3-11). No Batismo temos os pecados perdoados, ressuscitamos
espiritualmente, nos tornamos morada do Espírito de Deus, isto porque
passamos de meras criaturas (cativas do demônio) para a feliz condição
de filhos de Deus, incorporados ao Corpo de Cristo que é a Santa Igreja;
No Batismo deixamos de ser pagãos e nos tornamos
cristãos. Ou seja, ungidos pelo Espírito e consagrados (cf. Is 61,1).
Não estamos sós, pois a unção habita-nos (cf. 1 Jo 2,27).
Ela nos liga a Deus, nos segura em Deus – estamos amarrados Nele,
dependendo totalmente Dele. Mas esta unção também nos projeta para
além de nós mesmos, a serviço dos outros;
Do Batismo, Jesus partiu para exercer um Ministério! Acabou
o anonimato dos 12 aos 30 anos; ungido pelo Espírito andou por toda
a parte pregando, acolhendo, curando, libertando (cf. At 10,38);
O Batismo do Senhor, portanto, te diz: “Você é todo de Deus, Ele
mora em você, te deu um nome e lhe tornou um(a) filho(a) amado(a)!”
Mas, este dom deve te impelir ao encontro dos outros.

Aquilo que você recebeu Dele (a filiação e a unção) precisa agora
passar para outros, derramar-se sobre tantas vidas por meio do teu
testemunho, oração, pregação, caridade etc.
Isto é viver como batizado, como filho amado do Pai!

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL – Escolha 2
1. Sabemos quais são as implicações/exigências de nosso batismo?
2. Como batizado, como posso ajudar aos meus irmãos e minha igreja?

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Então, qual é nossa missão como batizados?
Assim como as crianças, não aprendemos a andar sozinhos, alguém
nos ensina e nos ajuda.
É por isto que o Batismo remete o cristão à Igreja, a comunidade, a
célula, etc. Que é onde ele vai fazer crescer a sua fé e missão.
Então ele se torna discípulo-missionário de Jesus Cristo e a sua
missão, portanto, é continuar o anúncio de Reino que Cristo começou
entre nós.
A missão do batizado então é a mesma missão com que
Jesus enviou os apóstolos a todas as pessoas: "Ide e pregai o
Evangelho a toda criatura" (Mc 16, 15).
Essa é a grande missão, e a realizamos vivendo em células e
evangelizando a partir de nosso Oikós!

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
Nesta semana, procuremos viver nosso batismo com
autenticidade. Orando, jejuando e falando de Jesus a uma pessoa.
Participando da célula nas casas e na missa, no templo.
Oremos pelos seus alvos e pela 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.

