
 

Roteiro da semana: De 09 a 15 de novembro de 2020 
 

Tema: PAULO, APÓSTOLO E SERVO DE CRISTO – SEGUNDA PARTE 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Oremos pedindo a Benção do Senhor sobre nosso Oikós, que sejam evangelizados. 
 Salmo:  91, 1 - 7 - (NTLH) | Músicas: Alma Missionária / Vou cantar seu amor. 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Filipenses 1, 18 - 25 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 Continuamos hoje a refletir sobre um grande homem de Deus e missionário, São Paulo Apóstolo. No estudo 

anterior, falamos sobre a conversão, o batismo, e os primeiros passos da vida Cristã de São Paulo. Nessa 
segunda parte, iremos ver um pouco mais sobre sua vida e trajetória missionária. 

Observamos que, após a conversão de Paulo e seu batismo (experiência com o Espírito Santo), Paulo 
imediatamente se colocou a serviço do Evangelho. Notamos que Paulo não esperou estar totalmente pronto 
para se colocar à disposição do Senhor e da sua Igreja, mas ele a cada dia ia sendo aperfeiçoado pelo Evangelho 
e o seu testemunho ganhava mais força e autoridade. 

Somos impulsionados a seguir o mesmo exemplo desse homem de Deus. Veremos a seguir alguns 
passos que podemos dar em nossa caminhada de fé a exemplo de Paulo: 

1. Viver em comunidade - “Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos” (At 9, 27) 
Mesmo Paulo precisava de ajuda para continuar a caminhar com Cristo e crescer na fé no início de sua 

caminhada. Então Barnabé veio ajudá-lo. É interessante notar que a comunidade de Jerusalém estava com 
medo dele, por ter sido perseguidor da igreja, mas Barnabé acredita em Saulo (Paulo) e o traz para perto, 
acolhendo-o e apresentando-o à comunidade dos apóstolos. 

Precisamos fazer o mesmo que Barnabé fez com Paulo, dar crédito no testemunho de seu irmão de célula, 
entender que ninguém é perfeito e que todos nós estamos a caminho da perfeição. Para que haja crescimento 
na fé, precisamos uns dos outros, do apoio, das correções fraternas, das orações comunitárias, enfim, 
precisamos viver em comunidade. Barnabé sabia que Paulo precisava estar em comunidade, pois é na 
comunidade que recebemos apoio e que crescemos. 

2. Acreditar no irmão - “Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um 
ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os 
seguidores de Jesus foram chamados de Cristãos” (At 11, 26) 

Paulo estava em Tarso, sua cidade de origem, “esquecido”, ninguém ouvia falar dele, muitos tinham ainda 
medo, devido a seu passado de perseguidor da igreja e dos Cristãos. Mais uma vez, porém, Barnabé vem ao 
encontro de Paulo e o chama para sua primeira missão (trabalho). Ele acreditou em Paulo e o apoiou. Como 
precisamos de pessoas, de líderes na igreja, em nossas células que sejam como Barnabé, que apoia e acredita 
no irmão. Paulo aprendeu bem com o exemplo de seu amigo, fez igual, trazendo pessoas para perto e o auxiliar 
(At 20, 4) gerou “filhos na fé” como: Tito (Ti 1,4) e Timóteo (Tm 1, 2). Façamos o mesmo que Paulo e Barnabé! 

3. Um homem em construção - “Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já 
fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo 
Jesus” (Fl 3, 12) 

Paulo é extraordinário com esse ensinamento que nos dá, está nos dizendo que a perfeição é algo que se 
conquista a cada dia, vamos amadurecendo e com isso nos tornando mais parecidos com Cristo. Quando Paulo 
se converte para Cristo, isso não quer dizer que ele tenha mudado e se tornado um homem perfeito, e sim que 
aquilo fora o marco inicial de seu processo de conversão e aperfeiçoamento. 

Por isso não fique se cobrando para que você seja perfeito, um “santo”. Caminhe com a sua célula, 
permita que a graça de Deus vá moldando você com o auxílio dos irmãos. Tenha paciência com você mesmo! 

 



4. Avançar para crescer - “É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém uma coisa eu 
faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente” (Fl 2, 13) 

Foi isto que Paulo fez: caminhou! Se analisarmos bem a vida desse homem, veremos que, após sua 
experiência com Cristo (conversão), ele foi até mesmo desacreditado pela comunidade, pois todos tinham medo 
dele, inúmeros foram os males que ele fez aos Cristãos (a igreja) da época. 

Como ele superou tudo isso? Caminhando. Ele mesmo diz: esqueço aquilo que fica para trás... Sabe o 
que é isso? Não podemos mudar o passado. O que podemos fazer é confessar nossos pecados, perdoar aqueles 
que nos fizeram mal, pedir perdão a quem magoamos e dar um novo significado à nossa vida e existência. 
Caminhar na direção de Cristo! Só o Espírito Santo pode mudar e nos curar de todos os traumas que ficaram 
para trás. 

5. Perseverar até o fim - “Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro” (Fl 1, 21) 
Paulo foi um exemplo de perseverança e amor à missão. Mesmo quando o apedrejaram, estando 

praticamente morto, ele se levanta e continua em frente (conforme At 14, 19-20). Foi um homem de “fibra” e 
de determinação. Não importava qual seria seu destino: ele estava sempre em frente, vivendo a vontade de 
Deus, fazendo discípulos para Cristo. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação – Escolha 2 ou 3 
1-Qual a importância da vida em comunidade? O quanto sentimos falta neste período de isolamento? 
2-Como você pode contribuir para que sua célula cresça e persevere? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Aprendemos muito com o exemplo desse homem de Deus! Muitas coisas teríamos para falar de São Paulo 

Apóstolo, o grande missionário, tão grandes foram os feitos que ele fez para a igreja de Cristo. Mas estas duas 
reflexões já nos dão muita inspiração: sigamos seu exemplo de determinação e amor a Cristo. Que cada um de 
nós possamos deixarmos um legado a serviço do Evangelho! 
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Nesta etapa da célula é muito importante recordar que cada membro é um discípulo e missionário, 

conforme a nossa “visão celular” e que devemos ao longo da semana evangelizar nas mais diversas formas que 
existe para se evangelizar, especialmente através do testemunho e com os seus Oikós. 

Oremos pelos seus alvos de liderança! Invista seu tempo em amar, orar e formar discípulos. Convidem 
sua célula a estar mais unida nas assembleias de oração da comunidade, missas, grupo de oração. Em novembro 
voltamos aos encontros presenciais “na comunidade” com os devidos cuidados. 

 

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 - AVISOS 

 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, não será mais transmitido, 

você pode participar presencialmente e orar conosco na Capela Nossa Senhora das Graças. 
 1° e 3° Sábados às 19h30 – Grande Célula de Oração e Grupo de Oração Parusia. 

 
Mais informações: www.comunidadefidelidade.com 

A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.  
Muito obrigado – Deus abençoe 

 


