
 
Roteiro da semana: De 28 de setembro a 04 de outubro de 2020 

 

Tema:  Cerco de Jericó – 7º Dia: A conquista de Jericó, que alcancemos o sucesso na evangelização das 

células, que tenhamos crescimento e conquista de mais discípulos para Jesus. 
 

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). Jejum, Comunhão e Confissão. Estamos em 

tempo de colheita e multiplicação.  
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 

Escritura: Josué 6, 1 – 27 / Versículo central: Josué 6, 20 
 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Nas últimas semanas vivemos experiências incríveis movidas pelo poder da oração. Papa Francisco disse 

que a fé é assim: primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão.  

E assim de passinho em passinho alcançamos muitas vitórias em nossas vidas. As cornetas tocaram, é 

hora de dar um brado de vitória! 

Jesus te escolheu como discípulo, colocou em ordem a sua vida, para que com seus sentimentos 

ordenados consiga amar o próximo como a si mesmo. Ele abriu os teus olhos, para que vendo ao seu redor, 

olhasse para as pessoas que estão mais próximas e descobrisse seus Oikós.  

Ele nos ordena a fazer discípulos. Obviamente só Deus pode transformar o coração das pessoas que 

serão seus seguidores, mas Ele quer contar com você.  

Deus colocou você neste exato lugar, e as pessoas ao seu redor, não estão ali por acaso. Deus tem um 

plano também para elas. 

Se não agirmos e administrarmos nosso tempo pelos motivos corretos, estaremos perdendo tempo na 

vida. Invista seu tempo em outros. Se estiver disposto a fazer do amor a Deus e do amor às pessoas a sua 

prioridade, está caminhando no caminho certo. 

Talvez você tenha relutado na decisão de ser um discipulador, mas esteja certo que você tem muito a 

oferecer e ao se colocar sob a graça de Deus Ele agirá através de ti, como agiu em Josué. 

O requisito mais importante para um discipulador é o amor.  

Nos ensina São Paulo que desprovidos de amor, não somos nada: “serei como o sino que ressoa, o prato 
que retine…nada serei...nada disso me valerá” (I cor 13), até mesmo as atitudes mais honrosas que não forem 

motivadas por amor, são inúteis e estéreis.  

Cristo nos dá o privilégio de ministrar e edificar na vida das pessoas. Somos por sua vez, promotores do 

amor de Deus. Não podemos recusar seu chamado: amar as pessoas e amando ensiná-las a amar. 

Nossa vocação consiste em ser santo e santificar os demais, isso é discipular. Nos esforçando sempre 

como ensina São Paulo: “Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação 
do corpo de Cristo” Efésios 4,12 

O objetivo da célula é crescer e multiplicar.  

Para isso precisamos ministrar e edificar todos que estão ao nosso redor, cada um fazendo seu papel.  

Somos um único corpo, formamos o corpo de Cristo. Se um de nós deixa de cumprir o seu papel como 

cristão, não teremos um retrato perfeito do que fomos chamados a ser. Uma perna paralítica obriga todo o 

corpo a trabalhar redobrado para compensar sua inatividade, por isso, temos a responsabilidade de animar uns 

aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros e viver em unidade. Quanto cada um de nós encara isso 

com responsabilidade o corpo cresce, a célula cresce de modo saudável.  



“É ele quem faz com que o corpo todo fique bem-ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si 
por meio da união de todas elas. E, assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve 
por meio do amor.” Efésios 4,16. 

Dê um passo de fé e evangelize as pessoas que Deus colocou em sua vida. Seja específico com Deus, qual 

muralha precisa cair hoje, para que você se torne um evangelizador e conquiste mais pessoas para Jesus? 

Lembre-se: os israelitas obedeceram à risca as instruções dadas por Deus á Josué, eles foram fiéis, e 

Deus os ajudou na conquista da terra de Jericó: “não tenha medo, estarei contigo por onde for”. Josué 1,9 

Josué venceu pela fidelidade. E você crê nas promessas de Deus? 
 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 

1. O quanto você se importa com as pessoas ao seu redor? Descreva seu amor pelas 

pessoas que Deus pôs em sua vida. 

2. Qual muralha precisa cair hoje, para que me torne um evangelizador e conquiste mais 

pessoas para Jesus? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
 Chegamos ao final do cerco de Jericó, e que benção foi dar todas as voltas em oração com vocês. Somos 

vencedores, saímos fortalecidos com a Graça de Deus. Continue sua jornada, Deus conta contigo! 

Não será fácil lidar com as pessoas. Nunca teremos soluções rápidas e prontas para dar. O grande 

segredo é o amor. Aumente seu amor pelas pessoas, peça a Deus a graça de amá-las, peça que a cada dia, Ele 

o capacite a viver de acordo com seus desígnios para que seja frutuosa sua vida e vença todas as muralhas e 

obstáculos que houver. 
 

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 
 

 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. 


