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.
Atenção: Grupo Parusia agora será no 1º Sábado com Grande Célula e no 3º
Sábado com adoração.


Campanha da Capela Nossa Senhora
das Graças – Ajude na construção
deste lugar de 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: 18 a 24 de fevereiro de 2019
Tema: Célula que cresce e se multiplica
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. Interceda pelos
participantes da Célula que não estão presentes e pela casa
que nos acolhe e pela multiplicação de sua célula.
 Salmo: 37, 3-4 (NTLH)
 Músicas / Sugestão: Te amarei Senhor / Eu seguirei...

 Deixar cada um colocar suas intenções. Pode ser sentado e
de mãos dadas como faziam os discípulos com Cristo.
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
 Escritura: Atos 9, 31-35

PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
O que é necessário para uma Célula ser considerada saudável?
Quais características uma Célula precisa para que seja frutífera?

Uma Célula precisa ter características que sejam encontradas
nos ensinamentos de Cristo. Cada encontro deve ser cercado do estilo
de vida bíblico, onde vivencia-se os 5 propósitos de Deus para a Igreja:
1) Koinonya – comunhão fraterna; 2) Liturgia – louvor e
adoração; 3) Catequese – edificação dos discípulos pela Palavra; 4)
Martyria – anúncio de Cristo; 5) Diakonia – serviço uns aos outros.
Esses 5 propósitos são manifestados, em seus 5 estágios,
também chamados de 5′Es: Encontro, Exaltação, Edificação,
Evangelismo e Entrega.
Nunca devemos permitir que uma Célula seja apenas um grupo
de conhecidos que se reúne, muito menos um grupo de estranhos que
de fato não têm intimidade, cumplicidade, compromisso e
amor genuíno. Células que curam física e espiritualmente.
Uma Célula que vive os valores bíblicos de forma natural é uma
benção. Afinal, o que de fato é necessário em uma Célula para que seja
aprovada em Cristo? Qual visão que não podemos perder? Sem dúvida
um dos principais aspectos é o crescimento e a multiplicação.
 Vantagens das células
 Envolvimento pessoal
 As pessoas ficam mais unidas
 O pequeno grupo facilita a evangelização
 Integração das pessoas na Igreja através de amizades.
 Acompanhamento pessoal (pastoreio)
 Revelação de dons espirituais e geração de novos líderes
 Ajuda mútua
 Ensino bíblico prático
Irmãos, temos muito a celebrar e se alegrar pois cumprimos a
vontade de Deus e do crescimento, estamos perto das multiplicações
das nossas células.
Se todas as células cumprirem seus propósitos de multiplicação
e evangelização, seremos ainda neste ano da adoração mais de 50
Células de Evangelização! Sonhemos e oremos juntos por esta intenção.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Como seria se se todas as ruas de nosso bairro e cidade
tivessem uma célula? Se os seus familiares e Oikós estivessem todos
participando? Consegue sonhar e acreditar nisso?

2. O que você entende quando o texto diz: “uma igreja
encorajada pelo Espirito Santo” Você tem coragem de evangelizar?

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
No texto de Atos que lemos que o apóstolo Pedro se importou
com a transformação integral das pessoas, pois além de levar o amor
de Deus, ele foi instrumento do Senhor para gerar cura física. A célula
tem essa característica de acompanhar a mudança por completo da
pessoa em Cristo. Ame sua Célula, creia no poder da vida fraterna.
Vamos fazer entre nós e com o Senhor um Pacto de
Conquista? (Líder deve explicar brevemente e entregar material impresso para
rezarem todos juntos a fórmula)

Pacto da conquista
“Eu faço hoje o pacto da conquista da nossa geração. Declaro
que me empenharei em oração, contribuindo e liderando para que o
Reino de Deus avance em nossa cidade. Da mesma forma que me
sacrifico pelos meus irmãos, faço o compromisso de jejuar e buscar por
todos os meios a multiplicação da minha célula. Vou dar o máximo para
trazer visitantes e também consolidá-los depois de convertidos. Não vou
me preservar e nem criticar meus líderes por causa da visão da
conquista e da multiplicação”.

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

Ore nesta semana para que a multiplicação das células em nosso
bairro e cidade, alcancem seus alvos e familiares.
Qual casa pode nos acolher? Quem pode liderar uma célula? O
Senhor me chama para servir? Que nesta semana ouçamos o Senhor
nos chamar a liderança.

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...

