
 
Roteiro da semana: De 20 a 26 de Julho de 2020 

Tema:  Viver pela Fé – Para reuniões ONLINE  
A reunião de célula On-line não deve ultrapassar 1 Hora de duração!  

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Orar pedindo a Deus seu Espírito para vivermos pela fé. 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 

Escritura: 1 Co 5.7 / Hb 11, 14-16  (NTLH) 
 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 A palavra de Deus diz que nossa vida precisa ser pela fé. Um servo de Deus anda por esta Terra, 

mas é peregrino aqui. Nossa pátria é celestial. (Hb 11, 14-16) 

Nesta Terra, porém, estamos rodeados da realidade daqui. Diversas circunstâncias tentam 

colocar nossos olhos mais aqui do que no céu, na vida eterna 

Quando nos convertemos, passamos a ser um novo homem (2 Co 5,17), e uma fé é renovada 

em nós. A fé de que existe uma pátria, o céu, esperando por nós, e, portanto, não podemos mais nos 

conformar com as coisas deste mundo, pois entendemos que existe uma realidade celestial que é 

eterna, e as coisas daqui são passageiras. 

“E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece 

para sempre” (1 João 2.17) 

Precisamos aprender a identificar os inimigos da fé. Se por um lado existe uma fé em nós, que 

quer crescer e nos levar a viver as coisas celestiais, existem também coisas terrenas, que tentam entrar 

em conflito com nossa fé: 

SENTIMENTOS – os sentimentos foram criados por Deus, mas com o pecado eles ficam sem 

controle. A tristeza, o desânimo, a falta de sentido, o desejo de poder, a carência…e tantas coisas, 

podem tentar falar mais alto que a fé. 

COISAS QUE OS OUTROS FALAM – as pessoas dirão coisas que tentarão nos fazer duvidar. Em 

todos os lugares encontraremos opiniões e modos de pensar contrários à Palavra de Deus, e isso têm 

muito efeito se não nos protegermos com nossa fé, ficando firmes. 

O BEM-ESTAR DOS QUE NÃO SERVEM A DEUS – olhando para as pessoas do mundo 

prosperarem, somos tentados a pensar “por que eles prosperam e eu não?” Até mesmo o salmista 

pensou isso, Ex. Salmo 73.  

Mas precisamos lembrar que nosso objetivo não é prosperar aqui, embora Deus queira nos 

abençoar com o necessário. Nosso objetivo é a pátria celestial. Busque o Reino de Deus em primeiro 

lugar, e as outras coisas de que precisa lhe serão acrescentadas…(Lc 12.31) 

ATAQUES DO INIMIGO NA MENTE – com certeza o inimigo atacará sua fé, lançando dardos 

inflamados em sua mente. Dardos de dúvida, de condenação, de confusão, ou até mesmo intriga com 

irmãos na fé. Use sua fé para apagar estes dardos! (Ef 6.16) 

Estes são apenas alguns pontos. Muitos outros podem tentar apagar sua fé. 
Portanto, deixe o Espírito Santo gerar fé em seu interior, e deixe sua fé crescer, para que você 

tenha uma vida plena com o Senhor. Para isso precisamos estar em continua oração, participar das 

células e  

“Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui, e 

planta-te no mar; e ela vos obedeceria” (Lc 17.6) 



PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 

1) Quais são nossas maiores “tentações” “dificuldades” que podem nos tirar do caminho de 

Deus? Da Célula? Ou que diminui nossa fé...  
Obs.: No fim da partilha o líder pode oferecer ajuda aos membros que quiserem melhorar em tais pontos 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Vamos orar pela cura das memórias! Também pelas memórias afetivas! O jeito que você se sentiu lá trás! Tudo 

está diante de Deus como um grande hoje! A Memória afetiva de fracassos, sentimento de estar fadado ao fracasso! 

Quebramos este voto secreto em nome de Jesus! Jesus visita nosso inconsciente! Visita nosso de rejeição e desamparo! 

Pessoas que foram depreciadas, memória auditiva de palavras que te denegriram! Jesus diz “você é muito amada”! Pedir 

a cura da tristeza pelo acúmulo dos pecados!  E Fazer uma boa confissão!  
 

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. 
 Formação de Líderes: Toda última quinta do mês as 19h30. Pelo Youtube. 

 
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. 
 

 


