
 
Roteiro da semana: De 17 a 23 de agosto de 2020 

Tema:  Cerco de Jericó – 1º Dia: Que se derrubem as muralhas que me afastam do 
relacionamento com Deus –  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 libertação neste cerco de Jericó o Salmo 91.  
 Salmo: 91 (NTLH) 
 Músicas:  Jesus, neste nome há poder / Quando eu orar 

 
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 

Escritura: Josué 6, 1-7 / Hebreus 4, 16 
 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
O Cerco de Jericó é uma oração poderosa de batalha espiritual, com intensificação da oração 

pessoal e comunitária, através da oração diária, participação nas missas, confissão e jejum com a 
finalidade de vencer todas as batalhas espirituais e corporais de nossas vidas.  

Se reza o cerco de Jericó para obter a Vitória!!! 

O antigo testamento, como lemos, narra a conquista da cidade de Jericó pelos judeus, liderados 
por Josué. (Js 6, 1ss).  

Josué foi discipulado por Moisés, desde sua juventude, para substituí-lo na liderança do povo 
Hebreu. A Bíblia nos mostra que o mesmo poder que estava com Moisés se manifestou em Josué, que 
ao assumir o encargo de liderança dará continuidade na tomada de posse da terra prometida. 

Jericó era uma cidade forte, inabalável e inacessível, com imensas muralhas ao redor, por isso, 
o exército de Israel estava desanimado diante da imensa dificuldade de tomar aquela cidade.  

O desânimo já havia tomado conta de muitos que duvidavam da promessa de Deus, sentimento 
muito semelhante aos que encontramos nos dias de hoje. 

Esta promessa dizia que não seria pela força humana que aquela cidade seria conquistada, mas 
Deus mesmo é quem agiria. 

O plano da vitória foi revelado por Deus, de um modo concreto e detalhado. Durante seis dias o 
povo deveria dar uma volta em torno da cidade.  

No sétimo dia, sete voltas. Josué e todo Israel executaram fielmente as ordens recebidas. 
Durante a sétima volta, ao som da trombeta, todo o povo levantou um grande clamor e, pelo poder de 
Deus, as muralhas de Jericó caíram. 

A exemplo de Josué, diante das muralhas de Jericó, devemos cercar nossos inimigos com orações 
e louvores e esperar que Deus mesmo haja em nosso favor.  

Para isto, precisamos ser perseverantes e persistentes até o fim, principalmente com nossos 
oikós. Esse é o objetivo do Cerco de Jericó: derrubar as muralhas pela força da oração.  

Precisamos tomar consciência de que o Espírito Santo pela força da oração é capaz de derrubar, 
destruir e aniquilar as forças malignas das nossas vidas. 

Acreditamos que muitas curas e libertações acontecerão: portas que estavam fechadas se 
abrirão, crises conjugais e econômicas, doenças falta de emprego, desânimo e tantos outros problemas 
serão solucionados. 



Mas, o mais importante será o poder de Deus derramando o Espírito Santo sobre o povo, o 
Evangelho crescendo, sendo anunciado, sendo acolhido e transformando vidas.  

Por isso ao longo das próximas semanas no uniremos em oração para que caiam todas as 
muralhas das nossas vidas, dos nossos alvos, das nossas lideranças, e de toda nossa célula que estão 
impedidas de crescer e discipular. 

Vale lembrar uma regra espiritual importantíssima: Não adianta queremos a cura e libertação 
e continuarmos em nossos pecados! É preciso um desejo e decisão de mudança.   

O Senhor libertará nossas famílias e nos protegerá.  
 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 

1. Quais as muralhas que precisam ser derrubadas em sua vida? 

2. Quais as muralhas que atrapalham seu crescimento e relacionamento com Deus? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Todos nós desejamos estar próximos de Deus e nos relacionar com Ele, mas existem muitas 

muralhas que nos afastam deste propósito, por isso precisamos nos cercar da nossa oração, cuidado e 
atenção sobretudo no Plano que Deus tem traçado para cada um de nós, se seguirmos firmes e 
perseverantes as muralhas não nos resistirão. Juntos Unidos como irmãos, em uma só voz clamaremos 
a Deus durante 7 semanas, para obtermos junto a Ele a vitória. Seja fiel! 

 

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. 


