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: 04 a 10 de março de 2019
Tema: As tristezas do carnaval e a Quaresma
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 – Intercedamos por todos que se perdem sem Deus...
 Músicas / Sugestão: A alegria / Hoje é tempo de louvar...
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese
 Escritura: Provérbios 6, 28 / (1Cor 10,19-22) No texto

PARTILHA DO LIDER – 30 MINUTOS
Décadas atrás, nossos bisavós procuravam a felicidade no prazer
“inocente” do carnaval. Com o tempo, rasgou-se a fantasia, e a busca
desenfreada por prazer transformou-se em tristeza e morte. Descubra nesta
aula por que o carnaval jamais será um caminho para a felicidade.
Existem alegrias no carnaval, mas dependendo da alegria
procurada virá depois uma grande tristeza. Certos tipos de alegrias
certamente são seguidos de raiva. A tristeza do pecado!
Festejar com a família, com os amigos, que bom... Mas não nos moldes
atuais... O Carnaval acabou com a santidade. Não conhecemos mais clubes
ou locais que se pode “pular” carnaval...

É verdade que os documentos oficiais da Igreja não falam literalmente,
como dissemos, do carnaval; mas diversos deles tratam, sim senhor, da
obrigação que temos de evitar as ocasiões de pecado, e do quanto é isso
importante. Ocasião de pecado é toda circunstância, coisa, lugar ou pessoa
que estimule as paixões humanas, seduzindo a pessoa a pecar.
– E atire a primeira pedra quem for capaz de afirmar,
conscienciosamente, que os bailes e festas de carnaval atuais não são
ocasiões mais do que propícias para todo tipo de pecado. Não. Não há como
negar que, falando no linguajar atual, os bailes e festas de carnaval que temos
hoje são "mega-ocasiões" para o pecado! Vemos assim como a questão
não é tão complexa. Na realidade, estamos tratando de coisa muito simples.
Muitos o perguntam, todos os anos, e há muita confusão a respeito do
assunto. Verdadeiramente, segundo a Sã Doutrina de sempre da Igreja
Católica, sob o patrocínio de Santo Afonso Maria de Ligório, "expor-se a uma
ocasião próxima de pecado mortal, que se poderia evitar, já é pecado
mortal de imprudência".
E é por esse caminho que vemos, hoje, a cristandade como que a se
derreter, aniquilando-se a si mesma, como cera próxima do fogo. A necessária
reforma das consciências cristãs requer necessariamente que se restitua às
almas o horror pelo pecado. Não é possível querer ser cristão e continuar
brincando com a própria salvação eterna, expondo-se aos sutis laços do
inferno que são as ocasiões próximas de pecado.
Assim, pergunta a Sagrada Escritura: “Pode alguém caminhar
sobre brasas sem queimar os próprios pés?” (Pr 6,28).
Nada auxilia tanto os planos do demônio quanto as ocasiões de
pecado. São como que as emboscadas onde a todo momento aquela antiga
serpente prepara o bote. Logo não há outra alternativa para o homem:
ou a fuga das más ocasiões ou a falência espiritual.
Entretanto, como se vê, lamentavelmente, apesar de a Igreja ter
sempre tentado dar um novo sentido à festa da carne, não obteve nisso um
grande sucesso. Se formos comparar o que ocorre hoje com as festas que
ocorriam na antiguidade pagã, não veremos grandes diferenças. Orgias,
embriaguez, brigas, violência... Excessos de todo tipo, enfim.
Como cristãos, somos sempre chamados a santidade, e o sentido
original da palavra santo é "outro" ou "separado". Santo é aquilo/aquele que
está separado do impuro ou do profano para o serviço de Deus. Não podemos,
em situação alguma, fazer parte de algo que está em oposição a Deus.
Sempre é oportuno lembrar o que diz S. Paulo Apóstolo: “Não podeis
beber ao mesmo tempo o Cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis
participar ao mesmo tempo da Mesa do Senhor e da mesa dos demônios."
(1Cor 10,19-22)

Sendo assim, a partir deste, aproveite o carnaval para descansar, ficar
com a família, participar de retiros e rebanhões... Visitar alguém, colocar a
casa em dia... Mas não podemos arriscar nossa Salvação.
Chega-se então a quaresma: A Quaresma começa na Quarta-feira
de Cinzas e termina no Domingo de Ramos, anterior ao Domingo de Páscoa.
Durante os quarenta dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os
cristãos dedicam-se à reflexão, a conversão espiritual e se recolhem em
oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e
os sofrimentos que ele suportou na cruz.
Neste tempo quaresmal, temos a oportunidade de avançar em
uma intimidade maior com o Senhor. Digo avançarmos, porque, a cada
ano, a Igreja não nos propõe um repetitivo exercício espiritual que nos permita
dizer: “De novo estamos na Quaresma”, como se, neste ano, nós fôssemos
vivê-la da mesma forma que a vivemos nos outros anos.
Não! Definitivamente estamos diante de uma nova oportunidade de,
conhecendo mais a Pessoa de Cristo, esforçarmo-nos de maneira decidida
para correspondermos a Seu infinito amor por nós, que chegou a ponto de se
entregar por nós em uma cruz.
Por fim, o objetivo maior que almejamos alcançar neste período
quaresmal não é outro senão uma vida mais santa. Convido vocês, meus
irmãos e minhas irmãs e companheiros de missão, a se esforçarem para
não ser desclassificados nessa caminhada rumo à santidade.
Nossa caminhada se inicia com a Quaresma, nosso percurso é a própria
vida de Jesus Cristo e nossa meta final é o céu.

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL
1. Como você vê esta realidade do Carnaval?
2. O que pretende viver e fazer neste tempo de Quaresma?
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Neste período de quaresma vamos viver bem a oração, o jejum
e a caridade. Confessar nossos pecados e chegar a Santa Páscoa.
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
(Relembrar e pedir se fizeram o evangelismo da Semana anterior)
Façamos um compromisso nesta quaresma de orar todos os dias pelas
intenções de nossas células e comunidade. Faça jejum, oração e caridade!
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...

