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.
 Pela campanha e construção da Capela N. S. das Graças.
 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 dos Homens: Neste próximo Domingo! 17 de Março as 15h00
na Fidelidade. Trazer uma partilha para café da tarde.
Festa da Pizza e Bingo: Dia 23 de Março as 19h00 no Salão SJPII. Convites!
=============================================================
Campanha da Capela Nossa Senhora das Graças: Ajude na construção
deste lugar de adoração. Procure pessoal da Comunidade e colabore.
Atendimento de Oração: Terças e quintas das 15h00 às 17h30.
- (11) 9.4594-3555. Com Claudia.
Agendar pelo WhatsApp da Comunidade:
Atenção: Grupo Parusia agora será no 1º Sábado com Grande Célula e no 3º
Sábado com adoração. Em ambos os Sábados as 19h00. Com Lanchonete.
Líder e auxiliar, marque em sua agenda: Retiro VIDA NOVA – 31 de março
das 8h00 às 12h00 na Comunidade Fidelidade.
Mais informações no Site: www.comunidadefidelidade.com
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda. Muito obrigado!

Roteiro da semana: 11 a 17 de março de 2019
Tema: Dormindo e acordando como se Deus não existisse?
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 – O Senhor está presente em nosso meio. Oremos à Ele.
 Músicas / Sugestão: Deus está aqui / Tao perto de mim.
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
 Escritura: I Cor 4, 1-21

PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
“Que deve fazer um bom cristão, pela manhã, assim que
desperta?” e “à noite, antes de deitar, que se deve fazer?”
São coisas que todo católico deveria saber, mas não sabe, e mesmo
quando sabe, nem sempre põe em prática e isso nos iguala aos pagãos.
“Que deve fazer um bom cristão, pela manhã, assim que desperta?”,
pergunta o Catecismo de São Pio X, e ele mesmo responde: “Um bom cristão,

pela manhã, assim que desperta, deve fazer o sinal da Cruz, e oferecer o
coração a Deus, dizendo estas ou outras palavras semelhantes: Meu Deus,
eu vos dou o meu coração e a minha alma.” (n. 969)

“À noite, antes de deitar, que se deve fazer?”, pergunta o mesmo
Catecismo, e responde: “À noite, antes de deitar, convém pôr-se, como de

manhã, na presença de Deus, recitar devotamente as mesmas orações,
fazer um breve exame de consciência, e pedir perdão a Deus dos
pecados cometidos durante o dia.” (n. 981)
De fato, quem possui ou já folheou algum bom livro de orações, deve
ter notado a presença de inúmeras fórmulas de oração da manhã e oração da
noite. É um costume antigo das famílias católicas ensinar a seus filhos, desde
a mais tenra infância, esse gênero de preces. Mais do que decorar, porém,
esta ou aquela fórmula de oração em particular, o mais importante aqui é
entender o porquê de as rezarmos. Por que não bastaria, por exemplo, rezar
um Terço ou fazer uma oração mental ao longo do dia?
Essa questão admite múltiplas respostas, mas queremos falar da
oração da manhã e da oração da noite principalmente como remédios para a
nossa “soberba”. Talvez você não saiba, mas o pecado de Adão e Eva, ao
contrário do que pensa a maioria das pessoas, não foi um pecado de natureza
sexual. Nossos primeiros pais pecaram por soberba, o mesmo pecado
pelo qual caíram Lúcifer e todos os demônios. O pecado de soberba é a
raiz de todos os pecados. Não se trata, portanto, de algo de pouca
importância, mas da causa mesma de nossa condição decaída neste mundo.
No fundo da soberba está uma desconexão com as verdades da
Criação e da Redenção: Deus não existe, Deus não me dá nada, eu sou
bom e eu me basto. O primeiro e mais óbvio remédio para essa
realidade chama-se fé: Fé contra o espírito autossuficiente e rebelde a Deus
de nossa época. O Segundo é a humildade, aceitar que sem Ele não
podemos. Nada sem Ele, tudo com Ele e tudo por Ele.
Mas essas duas virtudes devem se manifestar de um modo bem visível
nas ações do nosso dia. Daí a importância de rezarmos pela manhã, ao nos
levantarmos, e à noite, ao nos deitarmos.
Quando dormimos e levantamos de qualquer jeito, sem separar
algum tempo para falar com Deus — e gastando, pelo contrário, nossos
primeiros e nossos últimos minutos no smartphone, na TV, Etc. O que estamos
dizendo é: “Eu vivo do jeito que eu quiser. O princípio e o fim da minha
vida sou eu mesmo. Eu me basto. É como se fôssemos pequenos deuses,
que não devem satisfação de nada, a ninguém.
É evidente que o fato de uma pessoa não fazer uma oração da manhã
ou uma oração da noite não fará dela uma ateia. O que estamos dizendo é
que o desleixo com essas orações vai criando dentro de nós um mau hábito e
uma verdadeira ruptura na nossa relação com Deus. Se Ele é mesmo o Alfa e
o Ômega, o princípio e o fim de tudo o que foi, é e há de ser, se nós realmente

cremos nisso, por que o começo e o final dos nossos dias não são passados
com Ele? Se foi Ele quem nos deu tudo, por que não começamos tudo olhando
para Ele? Se é nEle que tudo terminará — como será no dia em que morrermos
—, por que não terminamos tudo elevando a Ele o nosso pensamento?
A verdade é que temos pouca fé. Para muitos de nós, Deus ainda
é uma “ilusão confortável”, um “placebo” que eu tomo só para me sentir bem
e, depois, “vida que segue”. Mas, se nós acreditássemos mesmo em tudo o
que dizemos acreditar quando vamos à Missa, quando fazemos uma visita ao
Santíssimo, nós não viveríamos o restante de nossas horas do modo como
vivemos, como se estivéssemos tentando nos livrar de Deus…!
Se você se sente assim, entregando-se a Deus pela metade, se
você sente que seu coração não está no lugar em que deveria estar, saiba: é
Ele mesmo quem está, através dessa pequena “amargura”,
chamando você a uma sinceridade maior de coração e a uma
conversão mais profunda.
Reze, peça a Ele sinceramente a graça de crer mais, de amar mais…
e, de fé em fé, seremos transformados do primeiro Adão, egoísta e negligente
no serviço do Senhor, em verdadeiras imagens de Cristo.
Mas não nos esqueçamos de fazer este bom propósito: uma
pequena oração ao acordarmos e um breve exame de consciência ao
dormirmos. É a partir dessas práticas aparentemente simples que Deus irá
realizar em nós a grande obra de santidade que Ele quer para nossa salvação.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Como está minha oração pessoal? Manhã, durante o dia e ao deitar?
2. Testemunhe algo que você sabe que foi por conta de sua oração.

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Não podemos correr o risco de acordar e dormir como pagãos. Para
recebermos as graças de Deus é nescesário busca-lo todos os dias, todas as
horas. Nunca deixe de dar tempo a Deus. Ore sempre. Amém.

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
(Relembrar e pedir se fizeram o evangelismo da Semana anterior)
Precisamos de multiplicar nossas Células de Evangelização. Nesta
semana façamos nossas orações diárias nesta intenção.
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...

