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
Formação Tratado a Verdadeira devoção a Nossa Senhora: Dia 10 de Março
as 9h00 na Comunidade Fidelidade. Inscrições com Ilzo Junior.
Grande Célula dos Homens: Dia 17 de Março as 15h00 na Fidelidade.
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.
Agendar pelo WhatsApp da Comunidade: (11) 9.4594-3555. Com Claudia.
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: 25 de fevereiro a 03 de março de 2019
Tema: Vencendo os obstáculos da vida
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 por tudo que temos e somos.
Mesmo nas dificuldades, Deus estava, está e estará conosco.
 Salmo: 93 (NTLH)
 Músicas / Sugestão: Cuida de Mim
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
 Escritura: Marcos 10, 46-52

PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
Nada na vida a gente conquista de graça. Tudo nos exige
sacrifício. Os nossos sonhos estão sempre rodeados de obstáculos e se
queremos conquistá-los precisamos vencer os obstáculos!
Você se lembra de alguma conquista sua? Consegue
lembrar dos obstáculos que você precisou vencer? Talvez tenha sido o
seu emprego, a sua vaga na faculdade, a conclusão de algum curso, o
seu cônjuge, a aquisição de algum bem, etc.

Bartimeu, o cego, tinha um grande sonho: desejava ver.
Na narração de Marcos, ele “lança a capa”. Veja que o “lançar
a capa” significa: vencer os obstáculos para a conquista dos seus alvos,
metas, desafios e sonhos.
Após ele ter lançado a capa, foi até Jesus e conquistou o seu
grande sonho: ver. Qual era a capa de Bartimeu e quais são as nossas?
1 - Acomodação – “...estava sentado na beira do caminho,
pedindo esmola...” (V-46). Isso nos dá uma ideia de acomodação.
Muitos passam a vida inteira “sentados à beira do caminho”,
acomodados, entregues à própria sorte, vivendo como vítimas e não
autores da sua própria história.
Você deseja conquistar seus sonhos? Então lance fora toda
acomodação. Muitos querem seguir Jesus, querem a cura, mas não
conseguem vencer a própria acomodação e até já se conformaram com
a vida que levam. Querem a graça, mas não vão a missa, célula, grupo
de oração... Estão muitas vezes doentes e não querem o remédio.
Deus tem algo para realizar em sua vida. Lance fora toda a
acomodação, levanta-te e venha seguir a Cristo!
2- Medo – “Coragem! Levante-se porque ele está chamando
você!” (V- 49). Bartimeu lançou fora a capa do medo, e de um salto se
levantou e foi a luta para conquistar seu grande sonho!
Isso nos ensina a jamais deixar que o medo roube nossos
sonhos, que o medo nos impeça de sonhar e conquistar aquilo que
desejamos! Tem gente que não vê a Jesus e não se torna um verdadeiro
discípulo com medo de não conseguir perseverar nos caminhos do
Senhor, de quebrar paradigmas religiosos ou ser criticado pelos seus
amigos ou familiares.
Assim passa a vida toda “sentado e olhando Jesus passar
com a multidão dos discípulos!”. Em nome de Jesus, eu encorajo
você, membro ou não de uma célula, a tomar a decisão de seguir a
Cristo, como fiel discípulo, pois só ele poderá levá-lo a realizar seus
sonhos.
3- Incredulidade - “Vá; você está curado porque teve fé!” (V52). Você crê que alguém pode ser curado de cegueira?
Humanamente falando isso seria impossível, mesmo com todo o
avanço da medicina. Bartimeu guardava um sonho impossível e lutou

por esse sonho. Através da sua fé ele conquistou o seu sonho e foi
curado! Ele lançou fora a capa da incredulidade e Jesus realizou o seu
grande sonho! Se você lançar fora a incredulidade, Jesus faz
maravilhas em sua vida!
O texto diz ainda que “muitos o repreendiam para que se
calasse” (V- 48). Bartimeu teve que enfrentar o obstáculo da
incredulidade das pessoas à sua volta que o desestimulava e o
desanimava na conquista do seu sonho. Preciso ter fé e enfrentar a
tudo e a todos, para conquistar o sonho desejado.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Existe algum sonho em sua vida que você acha impossível de
se realizar?
2. O que segundo a Palavra de Deus é necessário “lançar fora”
para conquistar os seus sonhos?

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Quais obstáculos você precisa vencer para conquistar seus
sonhos? Não desista! Bartimeu não desistiu, venceu todos os obstáculos
e com Jesus conquistou o seu sonho.
Entregue os seus sonhos e sua vida a Jesus e Ele te fará um
vencedor!

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

Vamos meditar esta semana e lançar fora de nossa vida toda
acomodação, medo e incredulidade perante as situações. Assim
daremos testemunho de verdadeiros discípulos missionários.

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...

