
 
Roteiro da semana: De 21 a 27 de setembro de 2020 

Tema:  Cerco de Jericó – 6º Dia: Que se derrubem as barreiras das enfermidades, falta de emprego, etc 
 

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). 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 

Escritura: Romanos 12, 1 – 2 / 3 João 1, 2 
PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 

Você já deve ter percebido que a esta altura do cerco de Jericó muitas barreiras em sua vida estão caindo por 
terra, mas você compreende o porquê? 

A medida em que oramos e caminhamos na Graça de Deus, adquirimos crescimento espiritual. Esse crescimento 
é reflexo de uma vida que caminha com Deus. As células têm esse desafio constante de andar com Deus, estar em sua 
presença e atrair cada dia mais pessoas dispostas a viver da mesma maneira. Somos convidados a Ser cada dia mais 
conforme a Cristo, dar frutos, crescer e multiplicar. 

Mas você sabe quais os passos para o crescimento espiritual?  
1. Meditação e Vivência da Palavra de Deus; ler é para o espírito o que a ginástica é para o corpo; 
2. Ser humilde, romper com o orgulho; 
3. Fraternidade e Unidade. Reconhecer o quanto precisamos de Deus e dos irmãos; 
4. Abandonar o medo. Todo medo é contrário a fé. É preciso crer! 
5.Confiar em Deus;  
6.Tome Decisões. Decida-se por Cristo, decida-se andar em sua direção. Abandone suas justificativas e problemas 

nas mãos daquele que tudo pode.  
A maturidade e o amadurecimento da nossa fé são reflexos de nosso crescimento espiritual.  Crescer 

espiritualmente é ir se aperfeiçoando dia a dia a fim de alcançar o caráter perfeito de Cristo. “Sede perfeitos como vosso 
Pai Celeste é Perfeito” Mateus 5,48.  

A autêntica realização do homem é atingir sua realização espiritual, moral e sua perfeição enquanto filho de Deus. 
A plena realização do homem, não está nas coisas que ele faz, mas no que ele é. Essa verdade do Ser, que muitos 
desconhecem, é a verdade que precisamos revelar. Somos filhos amados de Deus e devemos caminhar na perfeição e 
santidade mesmo nas dificuldades e obstáculos que a vida nos apresenta. Siga em Frente! Seja perseverante! Seja Forte 
e Corajoso! 

O cristão não deve temer as dificuldades, mas ir ao encontro delas, fazer delas uma escada para crescimento, e 
subir, alegra-se: “Eu venci, com a ajuda de Deus, sou capaz de vencer!” O cristão vive o amor com seriedade e se propõe 
a viver metas espiritualmente altas e árduas, pois compreende que não pode ter uma vida medíocre de bondade morna 
(fazer por fazer, sem amor), mas uma vida intensa movida em chamas de amor ardente e inflamada pelo próprio Espirito 
de Deus que o impele a seguir em frente, com audácia e coragem. 

Há um velho adágio cristão, cheio de sabedoria e experiência, que afirma que, na vida espiritual, “não avançar é 
retroceder”.   

É preciso dar passos rumo a meta que nos propusermos, não arredar o pé, não desistir, perseverar mesmo que 
nos custe e custe muito.  

Trabalhamos para a construção do Reino de Deus, e como numa construção é preciso sofrer. Você já viu as mãos 
do pedreiro, são sedosas e delicadas? Não, muito pelo contrário, são ásperas e calosas, forjadas na dor e no sofrimento. 
Certamente o pedreiro não olha para as feridas, mantém seu olhar na edificação.  

O cristão é movido ao sacrifício, abandonar suas vontades para ter uma vida de doação. Assim também na nossa 
vida de fé devemos colocar nossas feridas nas mãos de Deus, como operários de sua messe e mirar nos propósitos de 
Deus.  

Abandonar nossa vontade e querer para que com a ajuda e instrução do Espírito Santo, apreciemos retamente 
todas as coisas e gozemos de sua consolação em tempos de aflição. 



Assim procuremos romper com o orgulho, com o egoísmo afim de servir e alegra-se com os outros. Como lemos 
na Leitura de Romanos 12,1-2.  

Viver em célula ajuda a exercitar a nossa fé, para manter sadias as nossas relações uns com os outros, bem como 
nossa saúde física, espiritual e emocional. 

Adquirimos qualidade de vida espiritual saudável quando reservamos um tempo para a nossa oração diária. A 
oração nos devolve a paz e nos coloca em contato com nossa própria alma e com Deus já presente nela. Silenciosamente, 
o Senhor vai transformando o nosso interior para que o exterior seja um reflexo daquilo que foi sendo cultivado para o 
nosso crescimento na fé, na esperança e no amor. Assim, curados, sadios, fortalecidos e maduros pela força da oração, 
vivemos o “et labora”.  O Espírito Santo é prático, ajuda-nos a viver um discipulado ativo. Ele é a força que faz nosso 
conhecimento espiritual se expressar em obras concretas.  

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Quais as muralhas devem cair em minha saúde física, espiritual e emocional? 
2. Tenho desequilíbrios ou problemas financeiros, profissionais para derrubar? O que a célula pode 

contribuir para meu crescimento nesta questão? 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
 A oração pessoal e a vivência na célula nos ajudam no crescimento espiritual, por isso não podemos parar.  
Atingidos a maturidade espiritual os reflexos se verão por toda parte: em nosso equilíbrio afetivo; em nosso crescimento 
profissional; em nossa qualidade de vida; em nossa organização, planejamento equilíbrio e controle financeiro; nossos 
relacionamentos com os outros serão sadios e equilibrados; e também o fortalecimento da nossa saúde física, espiritual 
e emocional. Invista tempo na oração, Deus o ajudará naquilo que você não consegue por si só.  Persevere em viver célula 
e colherá muitos frutos em sua vida. Sua árvore crescerá e dará frutos! 
 

Oremos para que se derrubem as muralhas: Da falta de amor; Falta de vida de oração; Falta de visão de 
crescimento; Falta de saúde espiritual; Falta de saúde física, emocional e espiritual; Preguiça, procrastinação, empurrar 
com a barriga, conformismo, comodismo; desanimo; Falta de amor; Desemprego; Problemas nos negócios; Descontrole 
financeiro; Dívidas; Transtornos; Compulsividade e desequilíbrios.  
 

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. 


