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
Encerramento do ano no Grupo Parusia: Celebração Dia 15/12 às 19h00.
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: Retorno das formações em fevereiro de 2019.

Grupo de Oração Parusia entra em recesso dia 15/12
e retornamos em 02 de Fevereiro de 2019 com a Grande
Célula de Oração Especial.
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: 10 a 16 de dezembro
Tema: Até bebermos do vinho bom
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.
 Ação: Assim como aconteceu nas bodas, acolhamos bem
nossos convidados e irmãos de célula.
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Salmo: Salmo 125
 Oração: Vamos orar uns pelos outros. Suas intenções e
necessidades. Podem colocar em voz alta, os que quiserem.
 Músicas: Músicas Marianas / Vem Maria vem...
EDIFICAÇÃO – ENSINO - Catequese
Escritura: Jo 2, 1-11
PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
Vamos iluminar nossa
reunião com alguns gestos de
Nosso Senhor Jesus e Nossa
Senhora nas bodas de Caná.
Quanto falta o “vinho...”

• Em primeiro lugar destacamos a atitude de Nossa
Senhora no casamento:
a) Uma Mãe piedosa: diante da necessidade, não teve
dúvida, dirigiu-se Àquele que pode todas as coisas. Ela recorreu a
Deus na dificuldade;
b) Uma Mãe de misericórdia: na festa a Virgem não
passava de uma visita. Não eram seus parentes, mas ela tomou a
fraqueza dos noivos e de suas famílias como se fosse dela.
Misericordiosa é a pessoa que se compromete em aliviar a miséria
do outro;
c) Uma Mãe diligente: quando começou a faltar vinho ela
se antecipou, ela agiu, interviu. Não esperou o pior, tomou a
iniciativa intercedendo junto ao Senhor Jesus;
d) Uma Mãe obediente que ensina a obedecer: na
Anunciação sua resposta a Deus foi: “Eis aqui a serva do Senhor!
Faça-se em mim segundo a tua Palavra” (Lc 1,38). Aqui, em Caná,
diante dos serventes, pediu-lhes: “Fazei tudo o que ele vos disser”
(v.5). Ela fez os olhos e os corações dos serventes dirigirem-se
para o Senhor, impeliu-os à obediência da fé, pois tinha certeza
de que o Senhor sempre faz o que é melhor.
• Agora vejamos algumas atitudes do Senhor Jesus:
a) “A minha hora ainda não chegou” (v.4).
Certo de que aquela não era a melhor hora para manifestar-Se,
no entanto, Cristo atendeu à súplica confiante e amorosa de Sua
Mãe Santíssima. Foi assim em Caná, é assim ainda hoje, pois Ele
é o mesmo ontem, hoje e sempre e não consegue recusar bem
algum solicitado por Nossa Senhora;
b)
“Enchei
as
talhas
de
água”
(v.7).
A graça de Deus conta com a colaboração do ser humano para
realizar grandes obras. Jesus não criou o vinho do nada, mas
mudou a água colocada nas talhas, em vinho precioso;
c) “…Tu guardaste o vinho bom até agora” (v.10).
O Senhor Jesus permitiu que os convidados bebessem primeiro do

vinho menos bom. Ele propõe-nos primeiramente aquilo que é
duro e amargo, a porta estreita e apertada que leva à vida (cf. Mt
7,14); mas, a medida que crescemos na fé (como Maria) e na
obediência (como os serventes), vão aumentando a doçura e a
suavidade em nossas vidas.
Ele prometeu: “…Chorareis e lamentareis, mas o mundo
se alegrará. Ficareis tristes, mas A VOSSA TRISTEZA SE
TRANSFORMARÁ EM ALEGRIA” (Jo 16,20), e: “…No mundo
tereis aflições. Mas tende coragem! Eu venci o mundo” (Jo
16,33). É consolador esperar o melhor de Deus que ainda está por
vir, o vinho bom da eternidade com Deus (Leia: Rm 8,18).
Um dia todos beberemos à saciedade o vinho bom da vida
com Deus, nas bodas definitivas de nossa união com Cristo.
Até lá teremos de aprender a humildemente, como Maria,
submeter a Ele nossas necessidades e fraquezas, obedecê-Lo e
encher a talha de fé, esperança e boas obras, certos de que o
Senhor fará chegar SUA HORA em nossa vida e nos dará do
melhor da festa!
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Compartilhe: Relembrando a partilha da célula anterior
(qual tem sido tua maior angustia (preocupação) neste
momento?) e partindo das dicas de hoje... O que preciso
fazer para vencer essas tribulações?
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
(Relembrar e pedir se fizeram o evangelismo da Semana anterior)
Nesta semana, nos momentos de angustia, sua ou de outros,
vamos testemunhar a ação de Deus em nossas vidas com oração.
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.

