Roteiro da semana: De 31 de agosto a 06 de Setembro de 2020
Tema: Cerco de Jericó – 3º Dia: Que se derrubem as muralhas que impedem que a evangelização
aconteça na minha casa, rua, bairro, cidade... – Para reuniões ONLINE
A reunião de célula On-line aprox. 1 Hora de duração!
EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos
 Orar – O objetivo do Cerco de Jericó é derrubar as muralhas pela força da oração. Ore com poder. Nesta
oração poderosa de batalha espiritual, vamos intensificar nossa oração pessoal e comunitária, juntos,
todos os membros da célula, com oração, confissão e jejum para alcançarmos a finalidade de vencer
todas as batalhas espirituais e corporais de nossas vidas.
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese

Escritura: Romanos 8, 31-35
PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS

O que é evangelizar? Evangelizar é dar a boa notícia, anunciar a boa nova, é grande tarefa da Igreja.
Evangelizar é a essência da Igreja, é a missão mais importante e urgente, para isso que ela foi fundada, enviada
e sustentada pelo principal agente da evangelização que é o Espírito Santo de Deus. “Evangelizar, constitui de
fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja,
para pregar e ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício
de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua Morte e Ressurreição.” (EVANGELII NUNTIANDI, 14).
Os papas sempre questionaram a Igreja sobre a Evangelização no Brasil, São João Paulo II disse: Não estaria
havendo uma certa acomodação deixando de ir em busca das ovelhas que estão afastadas?
Ao contrário da parábola evangélica, não é uma e outra que está perdida, mas é uma parte do rebanho.”
Redemptoris Missio, 50
Em outra ocasião também João Paulo II disse á Igreja no Brasil “Caríssimos irmãos, não basta chamar, convocar e
esperar que as pessoas venham..., deveis ser uma igreja que vai ao encontro do Povo! Deveis ser uma igreja que procure
as pessoas, que as convide não somente no chamado geral dos meios de comunicação, mas no convite pessoal, de casa
em casa, de rua em rua, num trabalho permanente, respeitoso, mas presente em todos os lugares e ambientes. ”
Somos chamados a viver como os primeiros cristãos, que unidos tinham tudo em comum Koinonia, palavra grega
que significa: participação, comunhão. Ter uma célula em cada rua, por exemplo requer participação e comunhão de
todos, uma célula que se fecha a evangelização vive fadada a morrer em si mesma. A ruptura de comunhão sob a ótica
de um santo é coisa muito séria a se ter em conta, por isso ser e fazer comunhão, nas nossas ruas, bairros e em todos os
lugares é a nossa missão evangelizadora de alcançar também novos territórios.
A nossa evangelização observa os apóstolos que cultivavam sua fé, não apenas pelo fato de serem cheios do
Espírito Santo, por orarem em línguas, pelas curas, mas também porque eram dedicados, iam juntos ao templo, faziam
as refeições juntos, desfrutavam de amizades sadias, tinham comunhão uns com os outros. Sendo a amizade puramente
essa expressão visível que tinham tudo em comum. Esse relacionamento natural onde todos sentiam suas vidas
ancoradas em Deus, assim atraiam cada vez mais o número de pessoas que desejavam viver do mesmo modo. As pessoas
que cresciam na vida pessoal, profissional e também espiritual E todos os dias aumentavam entre eles o número de
convertidos. Assim se formava as primeiras comunidades cristãs.
Dessa forma, pela perspectiva bíblica, para nós membros de célula desenvolvermos bons relacionamentos, é
necessário:
• Buscar conhecer a si mesmo, sob a ótica de Deus, apresentando-se sem máscaras, com suas fraquezas,
limitações, imperfeições, defeitos e virtudes.
• Procurar periodicamente a ajuda do Senhor, tirando, para isso, as “máscaras” e sendo o mais sincero e autêntico
diante dele, para que o Senhor o transforme progressivamente pelo Espírito Santo e pela Palavra.

• Estar disponível a se relacionar com os outros irmãos, em um nível mais profundo, para que, nessa interação,
Deus venha usá-los como instrumentos para aperfeiçoar o interior, quando outros perceberem as suas fraquezas e
ajudarem-no na identificação e no tratamento.
Assim, o crescimento pessoal e o amadurecimento do discípulo se darão através dos relacionamentos. Forjados
com o caráter do próprio Cristo estarão dispostos a: evangelizar, acolher, exortar, alegrar, orar, admoestar, consolar,
suportar, instruir e aconselhar na Palavra, viver em paz, servir, sujeitar-se e amar são alguns exemplos de vida que atraem
os outros a querer viver do mesmo modo.
Lembre-se: koinonia também significa ‘compartilhar’ ou ‘fazer com que compartilhem’ alguma coisa ou alguém,
compartilhemos assim o Cristo com todos, porque o Bom relacionamento com Deus reflete na comunhão com os irmãos.
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação
1. Quais as muralhas que precisam ser derrubadas para que a evangelização aconteça através de mim?
2. Quais as muralhas que atrapalham meu crescimento e amadurecimento como discípulo?
CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Sonhamos em viver com a mesma comunhão e amor como viviam as primeiras comunidades cristãs. Eles não
viam muralhas ou barreiras que os pudesse parar na evangelização. Assim também nós vamos orar neste sentido, vamos
clamar para que as barreiras que encontramos na evangelização possam ser derrubadas por que se Deus está a nosso
favor, quem será contra nós.
Que se derrubem as muralhas:
• Da falta de visão para o chamado de Deus;
• De não serem aceitos, reconhecidos;
• De não crer na ação evangelizadora;
• De achar que não está preparado;
• Da procrastinação, empurrar com a barriga, conformismo, comodismo;
• Da desistência ou abandono ao chamado de Deus;
• E tudo que nos atrapalhe a viver o sonho de Deus para nós.
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
Enquanto não retornamos presencialmente nas atividades devemos evangelizar com o que temos certo!
Acompanhem pelos Links do Zoom / Facebook / Youtube da Comunidade.
ENTREGA E INTERCESSÃO – Diakonia
 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 missão
da Comunidade Fidelidade em Diadema. 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 participem.
 Oremos pela Santa Igreja, Papas, Bispos, Padres, diáconos e por todos os consagrados.
ATENÇÃO LÍDERES AOS AVISOS - LIVES







Terço da Misericórdia: Todos os dias as 15h00! Pelo facebook - comunidadefidelidade
Terço de Nossa Senhora: De Seg. a Sex. às 18h00 pelo Instagram - comunidadefidelidade
Grupo Sit Mihi Lux: Cura Interior e Libertação – Todas as Sextas as 19h30 pelo facebook e youtube.
1° e 3° Sábados às 19h30 – Grande Célula de Oração e Grupo de Oração Parusia.
Programa Café Virtual: Todas as segundas às 20h00. Pelo Youtube\missaofidelidade
Formação de Líderes: Toda 4º quinta do mês às 19h30. Youtube\missaofidelidade
Mais informações: www.comunidadefidelidade.com
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.
Este período é um desafio para nossa campanha.
Pedimos que mantenha sua colaboração fiel para cumprirmos com os nossos compromissos financeiros.
Muito obrigado! Deus te abençoe.

