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
Cinema na Fidelidade: Sábado as 19h00 – Filme formativo e fraternidade
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! 11 a 16 de fevereiro

às 19h30. (Nesta semana não teremos células)

Atenção: Grupo Parusia agora será no 1º Sábado com
Grande Célula e no 3º Sábado com adoração.
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: 04 a 10 de fevereiro de 2019
Tema: As três dimensões – Tempo de multiplicar
ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos
 Fraternidade: Oração e Partilha do Lanche e Entrosamento.
Líderes devem incentivar a necessidade de multiplicação.
 Ação: Anotar nomes dos alvos e possíveis casas para
multiplicação. Chegou o grande tempo da multiplicação!!!
LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos
 Orar – Vamos glorificar a Deus pela célula e orar por novos
líderes (auxiliares) em treinamento.
 Salmo: a escolha
 Músicas / Sugestão: Músicas de louvor
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
 Escritura: Hebreus 10, 23 - 25

PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
Durante nosso tempo de vida nessa terra, passamos por
várias “formas de viver a fé” com Deus e com os irmãos.
Nos cabe questionar como temos nos comportado diante
dessas práticas que Deus nos propõe e como temos compartilhado
com outras pessoas o aprendizado tirado nelas.
Nossa vida, todos nós, temos um propósito e precisamos
descobrir, aprender a viver e buscar cumprir este propósito.
Como comunidade em células fomos chamados a viver,
Deus o atraiu a viver esta experiência de vida e evangelização pelo
modelo de células.
Por conta disso, precisamos aprender a pensar em três
dimensões! – RELACIONAL, DISCIPULAR e MISSIONARIA.
Como podemos desenvolver essas dimensões em nossas
vidas e em nossa célula? Vamos refletir um pouco sobre isso.
O que são?
1. Dimensão RELACIONAL. Estamos aplicando na prática
as orientações do Versículo 24 que lemos? Em nossa vida e em
nossa célula? “Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos

todos a terem mais amor e a fazerem o bem.”
2. Dimensão DISCIPULAR. O texto fala de viver uma
vida de amor e boas obras. Temos, de maneira ativa, ensinado e
ajudado outras pessoas a viver da maneira que vivemos, com base
na nossa fé em Jesus? Defendemos a vida em célula?
3. Dimensão MISSIONARIA. Temos realmente visto que
o dia se aproxima? Jesus está voltando e temos uma grande
missão a cumprir. Como nós e nossa célula podemos desenvolver
a dimensão missionaria em nossas vidas para nossos Alvos.
Como? Com gestos concretos: Convidando para conhecer a
célula, falarmos bem dela, darmos testemunho de mudança em
nós mesmos, evangelizar, defender e orar pela multiplicação de
nossa célula.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
Compartilhe: 1º - O que tem impedido você de
experimentar em sua vida pessoal e familiar as três dimensões
que vimos hoje?
2º - Vamos multiplicar nossa célula? O que pensamos sobre
multiplicação?
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Multiplicar e não dividir... Multiplicar é desejar aos
irmãos o que Deus fez de bom para mim.
Este é o pensamento celular. Precisamos evangelizar para
que mais irmãos conheçam a Jesus. Não pela força ou imposição,
mas pelo nosso testemunho de vida fraterna.
Para isso, façamos juntos um pacto de estarmos sempre
juntos em oração.
Pacto de Oração - Aliança de Oração
“Eu faço um pacto de orar por cada membro da minha célula e
do meu grupo de discipulado e pela comunidade. Creio que meu amor
e tolerância vão crescer na medida em que oro por eles. Eu sou
companheiro de julgo dos meus irmãos, por isso decido ajudá-los a
levar seus fardos em oração. Eu faço o pacto de lutar as suas guerras
em oração e ser para eles retaguarda contra o inimigo”. Amém.

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
(Relembrar e pedir se fizeram o evangelismo da Semana anterior)

Vamos compartilhar com os ALVOS nossas alegrias,
louvando a Deus por elas! Pergunte ao seu ALVO qual são seus
pedidos de oração e diga que estaremos orando a Deus por eles.
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...

