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, pelo fundador e por todos
os membros consagrados.
 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
Grande Célula de Oração: Próxima será em 01 de Dezembro às 19h00.
PARTICIPEM!!! Será uma grande festa de ENCERRAMENTO DO ANO!
Atendimento de Oração: Terças e quintas das 15h00 às 17h30.
Agendar pelo WhatsApp 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.
Aos Lideres e Auxiliares: Não percam as formações de liderança na
Fidelidade, é muito importante sua participação. Procure seu supervisor.
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: 19 a 25 de Novembro de 2018
Tema: Alcançando e conquistando seus alvos
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
 Ação: Realize algum quebra gelo com seus irmãos de célula!
EXALTAÇÃO, LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Oração: Nós convidamos, mas Deus é quem convence...
Oremos ao Senhor o adorando e clamando sua benção sobre
nossos alvos de Evangelismo.
 Salmo: 84 (NTLH) – Escolha um trecho
 Músicas: A sua escolha
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese - 30 MINUTOS
 Escritura: Lucas 5, 17 - 26
PARTILHA DO LIDER – Discipulado
Alvos são metas! Alvos são pessoas!
Vejamos alguns passos para conquistar objetivos a partir da atitude
do paralítico e de seus amigos:
1 – Aprenda a trabalhar em equipe:“Apareceram algumas

pessoas trazendo num leito um homem paralítico; e procuravam
introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele.” (v-18).
O objetivo daqueles amigos era ver seu amigo curado da paralisia.

Para isso, eles compreenderam que para chegar à solução do
problema tinham que se unir, e unidos, conseguiriam levar o amigo até
Jesus, que então o curou. Todos nós temos sonhos e desejamos vê-los
concretizados, contudo, nem todos estão dispostos a trabalhar em
equipe. Nós nos preocupamos com nossos alvos que estão paralisados
na vida espiritual? Queremos vê-los curados?
A Bíblia ensina que o próprio Deus trabalha em equipe
(Comunidade/Célula). O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em
equipe: “Façamos o homem à ‘nossa’ imagem e semelhança.” (Gn 1,
26). Se você quer conquistar algo, una-se às pessoas de fé.
A visão celular só funciona se houver espírito de equipe, comunhão.
Todos na célula se unem para atingir um único objetivo: crescer e
multiplicar.
2 – Descubra o poder da inovação: “Mas não achando por onde

o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as
telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia, diante de Jesus”
(v-19).
Os amigos do paralítico diante da dificuldade surgida, não sendo
possível entrar pela porta, resolveram inovar.
Muitas vezes nós até tentamos fazer alguma coisa em face dos
problemas, mas quando nos deparamos com obstáculos, desistimos.
Na verdade, a competição no mercado de trabalho, as dificuldades
na vida matrimonial, a realidade moral e tantas outras coisas, são como
a multidão que nos impede de chegar onde está Jesus.
É preciso que tenhamos coragem para ousar fazer algo novo, isto é,
sair do convencional e enfrentar o desconhecido; abrir espaço para o
novo; ser criativo como foi Davi que venceu Golias não com espada,
mas com pedras como vimos na célula anterior. (I Sm 17, 48-50).
Inove sua vida pessoal, conjugal, enfim, em tudo, obedecendo aos
princípios da Palavra de Deus.
Aqui vale nos fazer uma pergunta: Será que a Célula não foi uma
inovação de Deus em nossa vida? Deus moveu a Com. Fidelidade a
isso?
3- Tenha uma visão de fé: Vendo a fé que tinham, disse Jesus:

Meu amigo, os teus pecados te são perdoados” (v- 20).

Os amigos do paralítico formaram uma equipe vencedora e
descobriram um jeito inovador de chegar ao objetivo: a cura do
paralítico. Eles fizeram tudo baseado numa visão de fé em Jesus.
Eles negaram aceitar a situação do amigo e então, em primeiro
lugar, a cura aconteceu no coração deles, para depois se materializar
(Hb 1, 1-3). Se você crê que Deus pode mudar sua história, sua situação
atual, tenha certeza: ela já está mudando.
Estar com outras pessoas trabalhando em equipe, sendo criativo,
mas sem fé, não significa nada no mundo espiritual. Tenha uma visão
de fé para tudo em sua vida: sua família, emprego, célula, porque Jesus
está olhando para dentro de você e se Ele encontrar fé, o seu sucesso
está garantido e seus alvos concretizados.
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1 – Quais são seus alvos e metas na vida?
2 – Você tem fé para alcança-los? Disposto a pedir ajuda?
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Os amigos do paralítico são para nós modelo de conduta
espiritual a ser seguido nestes dias tão difíceis em que estamos vivendo,
pois jamais devemos nos dar por vencidos diante de nossos problemas
e obstáculos, que se levantam para que possamos solucioná-los. Unase com pessoas de fé. Seja criativo e alimente seu coração com uma
visão de fé positiva. Seus alvos já são realidades no mundo espiritual.
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
Evangelizemos com fé esta semana, convidando e ajudando o
nosso Oikós em suas necessidades, praticando assim a realidade!
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.

