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
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 Líderes e Auxiliares: Retorno das formações em fevereiro de 2019.
Semana de adoração na Fidelidade em fevereiro! Em breve mais informações!

Grupo de Oração Parusia retorna 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: 28 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2019
Tema: Aprendendo com os Relacionamentos
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha fraterna.
 Ação: Abrace os membros de sua célula com respeito de irmãos.
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Orar – Pelas intenções pessoais e enfermos das células e
familiares. Pedir para cada um orar dizendo em poucas palavras.
Pedir brevidade para que todos participem.
 Salmo: 113 (NTLH)
 Músicas / Sugestão: Benção sobre benção / Outras a escolha.
EDIFICAÇÃO – ENSINO - Catequese
 Escritura: Efésios 4, 32 / Colossenses 3, 13

PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
Analisando os momentos mais importantes e significativos
das nossas vidas (bons e ruins), notamos que os mesmos são
marcados por pessoas que amamos e fazem parte da nossa
história. Ninguém vive só ou se ofende sozinho certo? Os que
tentam viver isolados enlouquecem...
Pessoas precisam de pessoas, Deus nos fez assim.
E
as
pessoas
com
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quais
mais
nos
relacionamos/convivemos são as que mais precisam de nós e nós
delas, pois se tornam conhecidas.
As pessoas que temos um breve contato, até podem nos
magoar, mas não se torna tão relevante, devemos resolver como
Cristãos e seguir em frente, porém, as que convivem conosco são
as que mais exigem do nosso amor.
Nossas vidas são marcadas por relacionamentos!
Contudo, mesmo amando estas pessoas de nosso OIKOS, há
situações em que querendo ou não, acabamos errando com erras
ou que elas erram conosco, faz parte dos relacionamentos.
Relacionamento é uma via dupla de sentimentos e ações.
Pecamos ofendendo, magoando ou cometendo injustiças, e
é nesta hora que devemos ter humildade de reconhecer nossos
erros e ajustar os ponteiros (crescer, amadurecer) pois assim é
que se forma um relacionamento forte e maduro. Isso pode ser
na família, amigos e na comunidade que participamos, o OIKOS.
Também precisamos aprender a lidar com os que causaram
estes sofrimentos a nós como Cristo nos ensinou, perdoando e
suportando uns aos outros. Claro que não significa aceitar o
pecado que nos causa sofrimento, mas ajudar o irmão que
peca/erra a amadurecer...
Haveria muito a se falar sobre relacionamentos, mas vamos
nos ater aos Atos cristãos que temos que viver no dia a dia uns
para com os outros. Que Deus abençoe e nos ensine a sermos
fieis e autênticos em nossos relacionamentos.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Após ler o texto bíblico e ouvir o ensino, partilhemos:
Quais são as características ou qualidades que podemos
destacar em uma pessoa que busca manter relacionamentos de
amor com outras pessoas?
2. Você já deve ter se sentido ofendido ou magoado por
outra pessoa? Como você agiu diante desta situação? Ou
invertendo a situação. Como você normalmente resolve uma
situação onde você infelizmente, foi o causador da magoa,
ofensa ou injustiça para com outra pessoa?
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Notamos estas qualidades de relacionamento saudável em
nossa célula? Pedir perdão ou perdoar muitas vezes não é tarefa
fácil. No entanto as leituras nos trazem este desafio. Imagine que
benefícios obtemos em nossa vida, família e igreja ao vivermos
desta forma?
O maior motivo pelo qual devemos pedir perdão e
perdoarmos está no fato de já termos sido perdoados por Cristo!
O próprio Deus é o maior exemplo. Vivendo assim neste ano da
Acolhida e da Misericórdia, seremos Discípulos Multiplicadores que
buscam santidade.
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
(Relembrar e pedir se fizeram o evangelismo da Semana anterior)

Sem medo de seguir em frente e confiantes no amor de
Deus vamos evangelizar dizendo as pessoas o quanto é bom viver
em células, sem medo ou vergonha do que pensam ou falam.
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite.
Também fazer ações e iniciativas de evangelismo durante o
ano para levar mais pessoas ao Grupo Parusia e Grandes Células
em nome de sua célula...

