Roteiro da semana: De 14 a 20 de setembro de 2020
Tema: Cerco de Jericó – 5º Dia: Que se derrubem as muralhas de toda cegueira espiritual, que impedem a
visão e o sonho de Deus para cada um. – Para reuniões ONLINE – 1h
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).
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese

Escritura: I Cor 1, 27-28 / Salmo 119, 130
PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS
Estamos na quinta semana de combate espiritual, que graça é termos chegado até aqui! Queremos ser homens
segundo o coração de Deus, enxergar o mundo e as pessoas segundo a sua óptica e compreender seus propósitos para
nossas vidas. Mas, só saberemos o que Ele quer de nós, quando estivermos cada vez eu mais próximos Dele, em oração,
em prontidão, e batalha. Neste encontro vamos orar para que Ele nos dê a visão, retirando de nós toda a cegueira ou
muralhas que nos tem impedido de enxergar seus planos para nós.
•Em oração: Através da oração e da sua palavra crescemos espiritualmente e alcançamos o pleno entendimento
divino: “Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida?” Provérbios 20,24.
•Em prontidão: Atentos para ouvir sua palavra e ensinamentos. A Palavra de Deus abre os nossos olhos para nos
curar de toda cegueira espiritual: “A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples.” Salmo 119, 130
•Em batalha: Em disposição para pôr em prática os ensinamentos e a vida de oração “Por isso peguem agora a
armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos
ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar” Efésios 6,13 “Façam tudo isso
orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e
orem sempre por todo o povo de Deus.” Efésios 6,18
O Homem maduro confia em Deus, e em sua proteção. Ele é nossa rocha e Salvação. Só Nele encontramos a
Salvação, não há outro caminho a percorrer. Ele nos ensina a combater contra as forças espirituais que nos impedem de
enxergar seus planos para nós. O mundo vê as aparências enquanto Deus vê o coração.
Quem diria que o jovem e esquecido pastor de ovelhas Davi venceria o gigante e seria escolhido rei? E o que
podemos dizer das nossas vidas? Por que Deus não poderia nos usar também?
a) Creia Deus pode fazer por você.
b) Creia que Deus pode fazer na vida das pessoas.
c) Acredite que a obra que Deus está fazendo em sua vida surpreenderá muita gente.
d) Entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em Suas mãos. Ele pode te escolher
exatamente por você não ser nada aos olhos dos homens. O Senhor pode te escolher porque ninguém jamais te
escolheria. Simplesmente porque Ele tem planos para você!
e) Aceite ser este grão de mostarda nas mãos de Deus.
f) Deixe ele te dar uma nova visão.
Veja uma reflexão sobre como ver as ações que realizamos:
Em certa ocasião um jornalista estava observando a construção de uma grande catedral na Europa. Havia dois
pedreiros que chamaram a sua atenção.
Um trabalhava descuidadamente e de má vontade. O outro trabalhava com esmero e precisão. Então o jornalista
perguntou aos pedreiros: “O que vocês estão fazendo?” O primeiro balançou os ombros e disse: “Assentando tijolos”.
O segundo sorrindo disse: “Construindo uma grande catedral”.
A visão muda tudo, se os membros da célula necessitam de motivação é porque a visão não está clara para ele.
Você precisa vencer estas batalhas para vencer a guerra. Deixar claro para cada um deles a visão da célula.
As três vitórias para ganhar a guerra por uma alma são:
1) Ganhe a pessoa para você- Ame-a.

2) Ganhe a pessoa para sua célula- Amem-se
3) Ganhe a pessoa para Cristo – Ensine-a a amar.
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação

1. Quais as muralhas que atrapalham minha visão espiritual de tudo?
2. Com qual pedreiro você se identifica nesta obra? Tem a visão da sua importância e de como realiza?
CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Os estudantes imitam mais o que eles veem, do que o que eles ouvem.
Ver é mais importante do que ouvir. O que mais encantavam as pessoas nos primeiros cristãos era a forma como amavam
uns aos outros. As pessoas precisam ver este amor que existe entre nós. "Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos: se vos amardes uns aos outros" (Jo 13, 35). As pessoas precisam primeiramente relacionar-se com você para
depois relacionar-se com Deus. Precisamos ganhar as pessoas para nós, para nossas células e para Deus.
Quando os líderes me perguntam aonde encontrar membros, líderes e auxiliares para sua célula, minha
resposta é sempre a mesma: "De joelhos"
Só Deus pode ajudar e orientar você a extrair o melhor de cada pessoa. Você só precisa pedir a Ele em oração. É
o amor de Deus que nos faz seguir em frente, para que outros também possam viver este grande amor de Deus por nós.
Seguimos em frente orando unidos para que caiam todas as muralhas que nos impedem de ver que a Graça de Deus age
em nós.
Oremos para que se derrubem as muralhas:
 Da falta de amor; Da falta de visão
 Da desistência ou abandono ao chamado de Deus, seu propósito para mim;
 Medo: Resistência a correr riscos; de achar que não está preparado;
 Falta de vida de oração; Resistência à multiplicação;
 Falta de visão de crescimento; Da falta de visão para o chamado de Deus;
 Atraso na multiplicação quando a célula atinge as condições para isso; da procrastinação, empurrar com a barriga,
conformismo, comodismo;
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria
Ame seu alvo. Ore por ele. Convide seu alvo para rezar conosco, diga que estamos orando por ele. Intensifique o
convite, se possível o encontre antes em sua casa, e venham juntos! Evangelize!
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








Agradecemos a todos que nos ajudaram na Noite do Caldo! Deus abençoe!
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: Ás 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.

