
 
Roteiro da semana: De 03 a 09 de agosto de 2020 

Tema:  Família Cristã – Direitos e Deveres – Para reuniões ONLINE  
A reunião de célula On-line aprox. 1 Hora de duração!  

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Orar pedindo a Deus a benção sobre todos os membros e casas. Somos uma família nesta célula. 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 

Escritura: Efésios 6, 1-4 - Frase para decorar: "Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, 

pois isso é justo. 'Honra teu pai e tua mãe'' 
 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 Os relacionamentos humanos sempre são pautados por direitos e deveres, ou pelo menos deveriam 

ser, não é mesmo?  
Na família não é diferente, afinal, a família é a base fundamental e estrutural de qualquer sociedade. 

A família é um projeto de Deus. Vamos então conversar um pouco sobre as nossas famílias. 
Viver em uma família onde a desunião existe é bem complicado, não temos a alegria 

plena. Manter uma família unida também implica em passar por dificuldades em determinadas situações.  
O grande segredo é descobrir que, apesar das dificuldades que enfrentamos, nossa família sempre 

será bênção de Deus quando Jesus Cristo for o Senhor na vida de cada um de nós! 
Infelizmente, temos visto que muitas famílias têm vivido de forma turbulenta, sem união, sem 

respeito e tantas outras coisas negativas que desestruturam os relacionamentos.  
Mesmo que digam o “contrário” por ai afora, só temos um “MODELO” de Família.  
O modelo é a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Em outras palavras: Homem, mulher e Filhos.  
Mas é claro que existem hoje famílias em várias “SITUAÇÕES” e condições que nem sempre são as 

ideais. Ex.: (Divórcio, separação, mãe solteira, segunda união...). Devemos respeitar e acolher, mas não 
significa concordar com a situação. Estas não são modelos deixados por Jesus e sua palavra. 

O amor e misericórdia de Cristo alcança estas situações.  
O que não podemos é achar que tudo é normal e permitido. Mesmo que a família se encontre numa 

destas situações, ela pode viver em Cristo, assumindo em suas vidas a fé e ações de santificação.  
A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã se torna 

evangelizadora e missionária.  
Enfim... As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos e 

interesses, afinidade essa que provém, sobretudo do respeito mútuo entre as pessoas.  
A família cristã é aquela em que Deus é reconhecido como Senhor supremo de adoração. Ele é a 

cabeça, protetor, guia e instrutor de famílias assim. Em poucas palavras, quais nossos direitos e deveres: 
I - O marido e pai - O marido cristão, como pai e sacerdote da família, é seu protetor, instrutor, 

guia e provedor. Em conjunto com sua esposa, deve ensinar os filhos a amar e obedecer a Deus, e criá-los 
para utilidade nesta vida e na vida porvir, de acordo com as instruções dadas na Bíblia. Como sacerdote 
na família, o pai é o chefe responsável pela instrução e treinamento religioso dos filhos. 

II – A esposa e mãe - A esposa cristã, como mãe, é a principal instrutora dos filhos na família, 
especialmente em seus tenros anos. Tem grande e importante responsabilidade em instruí-los e educá-los 
de acordo com as instruções dadas na Palavra de Deus. Juntamente com o marido, é responsável pelo 
bem-estar espiritual, mental e físico, e por desenvolver nos filhos caráter em semelhança divina para o 
tempo e a eternidade. Normalmente a mãe é o equilíbrio espiritual da casa. 

III – Os filhos – Os filhos são herança do Senhor. São o futuro da sociedade e da igreja de Deus 
na Terra. Foram confiados a pais e mães com o objetivo de serem instruídos e educados por eles para se 
tornarem membros da família de Deus no céu, e membros úteis da sociedade enquanto aqui na Terra. Os 
filhos devem aprender a amar, honrar e respeitar seus pais e a obedecer-lhes como apropriado no Senhor.  



PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 

1). Em sua opinião, quais princípios de relacionamentos devem existir em nossas famílias?  
2). Quais são os fatores que têm causado esse “estrago” em nossas famílias? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Respeito e Amor devem preceder nos relacionamentos familiares.  
O Diálogo é extremamente essencial para uma vida familiar saudável e Cristã.  Uma Família sem 

medidas de moral, discernimento, bondade e principalmente as que vivem sem Deus e sua palavra podem 
tomar rumos incertos e tristes.  

Nossa família deve dar testemunho e causar impacto na sociedade que vive sem luz. Continuemos 
com o Cristo, pois sem ele estaríamos separados... 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Enquanto não retornamos presencialmente nas atividades devemos evangelizar com o que temos certo! 
É o momento em que você tem a comodidade de divulgar pelas redes sociais sem poder falar frente a 

frente, então, não existe timidez ou insegurança que te impeçam de evangelizar.  
Basta enviar o link das missas, compartilhar mensagens e lives da comunidade, da paroquia nas tuas 

redes sociais e pronto... o evangelho do Senhor Jesus vai se espalhar por todo lugar. Aproveite!  
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. 


