Roteiro da semana: De 06ª 13 de Setembro de 2020
Tema: Cerco de Jericó – 4º Dia: Que se derrubem as barreiras da divisão que impedem a
multiplicação – Para reuniões ONLINE
A reunião de célula On-line aprox. 1 Hora de duração!
EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos
Orar – Para o cerco de Jericó recomendamos ler diariamente as leituras: Salmo 91 (NTLH), Efésios 6, 10-

20 e Lucas 1, 46-56. (Para ler particularmente em casa, não na célula) Postaremos nos grupos do WhatsApp das
Células as motivações semanais. Jejum, Comunhão e Confissão. Estamos em tempo de colheita e multiplicação.
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese

Escritura: Isaías 54, 2-3 / Colossenses 3, 13
PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS

Cada Célula contém o DNA de Cristo para Ganhar, Consolidar, Discipular e Enviar. Na Biologia
aprendemos que a células formam a base de toda uma vida.
Uma única célula contém em seu núcleo informações suficientes para não apenas multiplicar mais uma
célula, mas formar um corpo humano completo. Chamamos essas informações de DNA.
Na vida tudo começa a partir de uma célula saudável, que cresce e se multiplica. Na vida espiritual
acontece da mesma forma.
Os primeiros cristãos passaram a existir e se multiplicar após o primeiro contato com o DNA de Cristo.
A partir deste encontro pessoal com Cristo, é preciso crescer e espalhar este DNA para as demais pessoas a
quem Deus nos confiar. Esse passo se dará na medida que descobrimos nosso chamado, ou seja, Deus que
mudar a sua vida, quer que você tenha mais intimidade com Ele, para que Ele possa te revelar os propósitos
que Ele tem para você, que Ele traçou mesmo antes de você existir.
Mas o que nos impede de multiplicar o DNA que recebemos de Cristo? Quais são as barreiras, muralhas
que impedem que a multiplicação aconteça?
Os três principais fatores são:
1. A atenção que damos em multiplicar células e esquecemos de multiplicar líderes. Na prática as células
ficam cheias, mas não há quem possa liderá-las por falta de treinamento, o que mais cedo ou mais tarde leva a
paralisar o crescimento.
2. Outro fator é a falta de consolidação de membros, o objetivo das células é ganhar almas para Cristo,
quando não se tem observa-se um problema grave. Toda célula já nasce com propósito de crescer e multiplicar
para que novas pessoas possam fazer parte do Reino de Deus.
3. O medo da multiplicação ocorre na maioria das vezes e precisamos vencê-lo. As nossas amizades e
redes de relacionamento devem nos levar para mais próximos de Deus e como lemos na palavra devemos
alargar nossas barracas, em outras palavras crescer nos relacionamentos.
Uma vez que, não tendo a visão, podemos entender que é divisão, e escolher de que lado queremos
ficar, mas não é assim que dever ser, como nas células do corpo humano, nenhuma se divide, o que se divide
diminui, ao contrário quando se multiplica se ganha, se ganha novas oportunidades de membros, líderes e nossa
rede de relacionamento só aumentará. Mesmo neste período de isolamento devemos evangelizar.
Lembre-se: O grupo nunca é partido, ele aumenta! O grupo jamais se divide, ele se multiplica! Toda
célula já nasce com um propósito, o de se multiplicar. Para isso todos nós devemos sonhar e trabalhar para que
nossa célula, seja saudável, que ela cresça e se multiplique!

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação

1. Quais as muralhas que precisam ser derrubadas para que a minha célula cresça e se multiplique?
2. Quais as muralhas precisam cair na minha vida, para que seja um multiplicador do DNA de Cristo?
CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”

Somos portadores do DNA de Cristo, nossa missão é multiplicá-lo por toda parte. Para descobrir cada
dia mais seu propósito em minha vida vamos orar com fé, unidos para que se derrubem as muralhas que
impedem nossas células de crescer e se multiplicar
Que se derrubem as muralhas:
 Da desistência ou abandono ao chamado de Deus e seu propósito em minha vida;
 Dom Modismo: ver as células como um modelo passageiro;
 Do Medo: Resistência a correr riscos e de achar que não está preparado;
 Da Falta de unidade, qualquer motivo já não vou mais;
 Da Falta de vida de oração;
 Resistência à multiplicação; Falta de visão de crescimento;
 Medo e timidez espiritual (compromisso) para assumir uma liderança;
 Da falta de visão para o chamado de Deus;
 Imediatismo quanto ao alcance de alvos;
 De não crer na ação evangelizadora das células, não colaborando;
 Atraso na multiplicação quando a célula atinge as condições para isso; da procrastinação, empurrar com
a barriga, conformismo, comodismo, vou quando dá... sem esforço;
 Critérios muito elevados para constituir um líder e da falta de comprometimento;
 Falta de treinamento de líderes e auxiliares;
 Falta de assiduidade na escola de líderes;
 Falta de disciplina nas reuniões, mesmo que virtuais;
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








Noite do Caldo: Dia 12/09 a partir das 19h00
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.

