Roteiro da semana: De 24 a 30 de agosto de 2020
Tema: Cerco de Jericó – 2º Dia: Que se derrubem as muralhas que distanciam meus
relacionamentos com meus Oikós (familiares, amigos, vizinhos). – Para reuniões ONLINE
A reunião de célula On-line aprox. 1 Hora de duração!
EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos
 Orar – O objetivo do Cerco de Jericó é derrubar as muralhas pela força da oração. Ore com poder. Nesta
oração poderosa de batalha espiritual, vamos intensificar nossa oração pessoal e comunitária, juntos,
todos os membros da célula, com oração, confissão e jejum para alcançarmos a finalidade de vencer
todas as batalhas espirituais e corporais de nossas vidas.
 Salmo: 91 (NTLH) - Músicas: Jesus, neste nome há poder / Quando eu orar
EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese

Escritura: Efésios 4, 1 -6
PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS
Neste Segundo dia clamaremos pela vitória de Deus sobre os nossos relacionamentos.
Pela força do Espírito Santo e pela força da oração que é capaz de derrubar, destruir e aniquilar as forças
malignas das nossas vidas, cremos que curas e libertações irão acontecer e as portas que estavam fechadas
irão se abrir e tantas outras situações serão solucionadas. Nossas vidas serão transformadas e continuaremos
crescendo, anunciando os feitos de Deus, de forma acolhedora e amorosa, rompendo com as barreiras que nos
impedem de relacionar-nos melhores, uns com os outros de forma mais sadia e perfeita como Deus quer.
Quebrando as muralhas dos relacionamentos com as virtudes
Sabemos o quanto é custoso nos relacionarmos com as pessoas, principalmente quando são e pensam
tão diferentes de nós. Sabemos o quanto é exigente renunciar as nossas vontades, para combater o mal que
há em nós. Para ganharmos está luta temos que nos esforçar para progredir nas virtudes, ou seja evitar fazer
o mal para fazer o bem.
As virtudes nos ajudam a derrubar todas as muralhas de contendas, ódio, divisões, partidos, inimizades,
desavenças que possa haver entre nós. Assim progredindo nas virtudes nossos relacionamentos se solidificarão
e se tornarão mais perfeitos e mais capacitados para amar.
O conceito de relacionamento é basicamente, duas ou mais pessoas que estão comunicação, para nós
cristãos Jesus diz: “Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.” Mt 18,20.
Este é o segredo para nos relacionarmos melhor uns com os outros, perceber e clamar a presença de
Jesus em todos os nossos relacionamentos.
Mas o que é relacionar-se? Relacionar-se é estabelecer relação, vínculo, ligação com pessoas na arte
de conviver, é inter-relacionar-se.
Viver em célula é se abrir ao relacionamento com Deus e com os irmãos.

“A pessoa humana tem necessidade da vida social. Graças ao contato com os demais, ao
serviço mútuo e ao diálogo com os seus irmãos, o homem desenvolve as suas capacidades, e assim
responde à sua vocação.” (CIC 1879).
É próprio do ser humano relacionar-se, viver em fraternidade e unidade, mas como podemos viver melhor
uns com os outros gerando crescimento, edificação e amor mútuo?
Certamente o caminho mais assertivo é o das virtudes, que nos fazem andar sempre na disposição de
fazer o bem, de escolher o bem, de ser mais sensíveis, de não apenas praticar atos bons, mas sempre procurar
sempre dar o melhor de si.
As três virtudes que devemos construir em nossos relacionamentos são:
1. Ser Bom
Ser Bom como Jesus, após o Sermão da Montanha e depois de contar algumas parábolas, reflete sobre
a bondade ou a maldade, que pode estar no coração do homem. Ele diz: “Quem é bom tira coisas boas do
tesouro do seu coração, que é bom; mas quem é mau tira coisas más do seu tesouro, que é mau” (Lucas 6,45).

2. Fazer o Bem
Fazer o bem como Jesus, “se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa?
Os pecadores também agem assim” (Lucas 6, 33). Isso engloba da mesma forma o “falai bem dos que falam
mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam” (Lucas 6, 28).
Porque fazer o bem exige conversão e empenho diário.
3. Ser Semelhante à Deus
Ser semelhante a Deus, “Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo”
(Lucas 6,31). Porque o próximo é fundamental para o exercício e crescimento nas virtudes.
Todos nós precisamos sempre deixar Deus permanecer no centro dos nossos relacionamentos, para que
sejam virtuosos não só por nossos esforços humanos, mas também pela graça d’Ele, que nos conduz no caminho
da perfeição rumo ao Céu. Assim, nos relacionamentos cheios de virtudes, compreende-se que “o objeto da
vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus” (CIC 1803).
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação

1. Quais as muralhas que precisam ser derrubadas em seus relacionamentos? Familiar? No
trabalho?
2. Quais as muralhas que atrapalham seu crescimento e relacionamento com os outros? Que
dependem de mim para serem quebradas?
CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS”
Todos nós precisamos uns dos outros, precisamos viver unidos e com fraternidade. Se seguirmos firmes
e perseverantes neste propósito de crescimento espiritual as muralhas não nos resistirão. Se dissipará as
muralhas das invejas, contendas, comodismo, preguiça, desamor, intrigas, violência, falta de perdão, desunião,
falta de comunicação, transparência e tantos outros males que nos rodeiam. 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!
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.

