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: 26 de Novembro a 02 de dezembro
Tema: O exemplo de Maria. Mãe de Deus e nossa

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche. Deixe
o Auxiliar ou um membro fazer a oração da partilha.
 Ação: Diga aos irmãos: “Estou feliz por sua presença”. Mesmo
aos mais assíduos e parentes!
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Salmo: 45, 9-12 (NTLH)
 Oração: Vamos orar uns pelos outros. Suas intenções e
necessidades. Colocar em voz alta os que quiserem.
 Músicas: Cenáculo de Amor

EDIFICAÇÃO – ENSINO - Catequese
Escritura: Lucas 1, 26 – 38 / Gálatas 4, 4-5
PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
A palavra é grega Theotókos – Mãe de Deus. Só é usada em
referência à Maria e está presente no vocabulário cristão de todas
as línguas. Significa: àquela que deu à luz, a parturiente, a genitora
de Deus. Ela é Maria, mãe de Jesus. Deus a escolheu para ser a mãe
de Seu Filho.

Nenhuma mulher antes ou desde
então, foi tão privilegiada, carregou o
Filho de Deus. (Veja Gálatas 4, 4-5). Maria
não é uma simples mulher como muitos
dizem. Carregar o Filho de Deus a
colocou totalmente em outra categoria.
Nós católicos somos ensinados a
respeitar e estimar Maria por causa de
sua fé e obediência. Maria, no verdadeiro
sentido da palavra, foi a primeira crente,
a primeira Cristã.
Na mensagem do anjo, ela recebeu a Palavra de Deus em
seu coração e em seu útero, e deu a Vida (Jesus), para o mundo
através do Espírito Santo.
Maria fez o que Deus queria que ela fizesse; ela ouviu a
Palavra de Deus, a entesourou em seu coração e a obedeceu.
Jesus está realmente dizendo a seus ouvintes para imitar a
sua mãe porque ela guardou a Palavra de Deus. (Ver Lucas 1.45)
Através da intercessão de Maria, Jesus realizou o seu
primeiro milagre em Caná. (João 2. 1-11). As palavras de Maria aos
servos aplicam-se a nós até hoje: "Fazei o que Ele (Jesus) vos
disser". Uma vez que Deus foi a primeiro a honrar Maria, por que
seria errado para os cristãos fazerem o mesmo?
Se honramos nossa Mãe na terra, como não honrar a mãe
de nosso Salvador?
Equilíbrio: é tudo de que precisamos para honrar e venerar
Maria do jeito certo. SE CREMOS que Deus é Pai; se cremos que
Jesus é o Cristo, o Ungido, o Filho de Deus, também precisamos
respeitar, honrar e amar a mãe de Jesus, a Virgem Maria.
E aos que não têm essa devoção ou fé, o que pedimos é
respeito como respeitamos nossas mães.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Qual sua experiência sobre Maria, mãe de Deus?
2. Partilhemos um testemunho da intercessão de Maria.
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
De Jesus, Maria entende mais do
que qualquer outra pessoa humana! Maria
não foi e não é “uma mulher qualquer”.
Nós levamos o Senhor na mente e
no coração. Maria, além disso, o carregou
no ventre. A Carne de Jesus Cristo, Deus
encarnado, era a mesma carne de Maria.
Nossa Mãe e Mãe da Igreja, quem
assim a considera, pede por nós, junto a
Deus.
Por isso nós não a adoramos! Nós a honramos, veneramos
e amamos. E acima de tudo: podemos imitá-la...
Jesus concede, porque é nosso Intercessor junto ao Pai, e
porque todo o poder lhe foi dado no Céu e na Terra.
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
(Relembrar e pedir se fizeram o evangelismo da Semana anterior)

Devemos respeitar a fé de todos. Mas também não
podemos perder ou abrir mão de nossa fé. Sendo a devoção
mariana uma benção na Igreja Católica, devemos aproveitar e orar
mais com Nossa Senhora. Rezem o terço todos os dias.
Convide os membros a participarem do Grupo de Oração
Parusia. Vamos MOTIVAR nossos irmãos a participarem das
Grande Células de 2018.
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite para
a Célula. A multiplicação é uma dádiva para a Igreja de Cristo.

