
 
Roteiro da semana: De 07 a 13 de dezembro de 2020 

 

Tema: Ser discípulo e missionário – Parte II - Declaração de Ideais 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Oremos pedindo a coragem de continuar evangelizando perante os desafios. 
 Salmo:  92 – (NTLH) | Músicas: A Escolha 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Ex 3, 1-15 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Como já vimos no último roteiro, fazer a visão celular acontecer exige de nós muito amor, querer 

e trabalho. Em especial o “ser discípulo e missionário de Jesus Cristo”.   
Ao assumirmos essa nossa visão é que levaremos à concretização da nossa declaração de ideais: 

“Crescer e multiplicar as células até que estejam em todas as ruas de nossa cidade e estado... ” 
Vamos ver mais duas “síndromes”, espécies de “doenças” que atrapalham o desenvolvimento, 

crescimento e multiplicação de nossas células.  
Vimos duas delas na semana passada: (Síndrome da transfiguração) o medo de que, ao entrar 

mais pessoas em minha célula, atrapalhe a convivência fraterna, como na transfiguração ("está bom 
aqui, Senhor), é um certo comodismo, ainda que inconsciente. E também a (Síndrome de Moisés) 
achar que, por não saber falar, irá atrapalhar no convite para que mais membros entrem na célula 
(“ah, Senhor eu não sei falar”, disse Moisés).  

Hoje vamos comentar mais dois “males” que também atrapalham a expansão de nossas células: 
1) Sou muito ocupado (a), tenho muitos compromissos na Igreja (Síndrome de Marta): “Marta, 

Marta, andas muito ocupada e te preocupas com muitas coisas” (Lc 10,38-42). O Papa Francisco em 
uma audiência à Cúria Romana chamou isto de “martalismo”, exatamente para alertar sobre o risco 
de se assumir muitas coisas, excesso de trabalho.  

São Francisco de Assis dizia aos seus frades: “façam poucas coisas, mas as façam bem”.  
Todo trabalho é bom, claro, mas por vezes assumimos tanta coisa que acabamos fazendo tudo pela 

metade ou sem o devido zelo e qualidade merecida. Seja na igreja ou no mundo. E deixamos faltar 
tempo para célula (Deus e os irmãos) e até para nossa família, que é a nossa primeira e principal célula 
(oikos).  

Mas o que deixa muita preocupação é que, por este excesso de trabalho, por mais louvável que 
seja, não separemos tempo para a evangelização relacional, a evangelização Oikós, ou seja, não 
reservamos tempo para cumprirmos nossa missão de discípulos e missionários de nossas células. 

O remédio para este mal é assumir as palavras de Jesus: “uma só coisa te é necessária”.  
Não significa que devamos fazer só uma coisa na Igreja, mas quando Jesus disse isto a Marta ele 

quis dizer que aquela correria e agitação em que ela se encontrava, poderia ser diminuída e ela ficar 
mais tempo na Sua presença. 

2) Se minha célula crescer, vai se “dividir” (Síndrome da infertilidade):  Apego, medo de 
“perder” os membros, os amigos que criamos. Esta é uma visão perigosa pois nos fecha em nós 
mesmos.  

A consequência é que enterramos nossos talentos, não pensamos nos que precisam conhecer Jesus 
e não nos desenvolvemos como pessoas e nem como missionários. As células de nosso corpo se 



multiplicam constantemente para o nosso bem, pela sua renovação.  Quanto mais se multiplica, mais 
se renovam e crescem mantendo o corpo sempre saudável.  

Para superar este medo de perder membros e acabar com esta síndrome da infertilidade, o remédio 
é assumirmos o primeiro mandato que o Senhor Deus nos dá no início da humanidade “Crescei e 
multiplicai” (Gn 1, 28) e o mandato missionário do Senhor Jesus “Vão a todos os povos e façam com 
que sejam meus discípulos” (Mt 28,19). Criaremos assim novos irmãos. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
 1 - Quais destas síndromes “me” atingem mais? (Eu) 
 2. O que você pensa sobre as células de Evangelização? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Sabemos que existe hoje uma carência muito grande de lugares onde se vive de fato a palavra 

de Deus, onde se vive em comunidade.  
Nossas células são estes lugares. Elas podem ser o sinal visível e testemunhal de que aquelas 

virtudes vividas pelos primeiros cristãos podem ser vividas em nossos dias: “vejam como eles se 
amam”. Além disto existem ainda milhares de pessoas que precisam ser evangelizadas. Os membros 
de células são estes discípulos e missionários que podem realizar este mandato do Senhor: “vão e 
façam discípulos...”   

 

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. 
 1° e 3° Sábados às 19h30 – Grande Célula de Oração e Grupo de Oração Parusia. Presencial. 

Também será transmitido pelo Youtube. 
 

As Células pausarão as reuniões nas semanas entre 20/12/2020 até 17/01/2021.  
Os Roteiros retornarão para semana de 18 a 24/01/2021... 
Aguardaremos as orientações da igreja para este tempo.  
Grupo Parusia retornará na terceira semana de Fevereiro – Dia 20/02/2021. 

 
Mais informações: www.comunidadefidelidade.com 

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


