
 
Roteiro da semana: De 14 a 20 de dezembro de 2020 

 

Tema: Natal – O Amor de Deus revelado 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Oremos pedindo a presença do Menino Jesus em nossas Famílias 
 Salmo:  95, 1-7 – (NTLH) | Músicas: A Escolha 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Lc 2, 1-14 / Romanos 8, 32 / Romanos 15, 13 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Este com certeza será um natal diferente.  
A reflexão deste ano que vivemos deve ser orientada pelo nascimento da vida no menino Jesus. 

Ele nos dá a esperança da salvação.  
Mas viveremos o Natal como mais um natal? Ou será O Natal!!   
Natal é uma expressão do amor de Deus, pois d´Ele recebemos o maior presente que poderíamos 

ganhar: a vida de Seu único Filho.  
O amor revelado por Deus trouxe salvação. Um bebê tão pequeno em uma manjedoura 

representava algo grandioso. 
O Natal é um tempo no qual podemos parar e refletir na importância que foi o nascimento de Jesus.  
Estávamos sendo considerados por Deus, o amor de Deus estava entrando em cena e produzindo 

uma oportunidade incomparável para a humanidade.  E ainda hoje o é!  
Então não se trata de mais um Natal, é o mesmo Natal revivido. 
Ele é o único Salvador, o Messias. Ele veio nos trazer esperança permanente, e hoje vamos 

considerar o presente que Ele nos dá, e que é o que o mundo mais necessita e procura: a verdadeira 
paz! 

Celebrar o nascimento de Jesus é, em primeiro lugar, contemplar o amor de um Deus que nunca 
abandonou os homens à sua sorte; por isso, rompeu as distâncias, encontrou forma de dialogar com 
o homem e enviou o próprio Filho para conduzir o homem ao encontro da vida definitiva, da salvação 
plena.  

No dia de Natal, nunca será demais insistir nisto: o Deus em quem acreditamos é o Deus do amor 
e da relação, que continua a nascer no mundo, a apostar nos homens, a querer dialogar com eles, e 
que não desiste de propor aos homens – apesar da indiferença com que as suas propostas são, às 
vezes, acolhidas – um caminho para chegar à felicidade plena.  

A encarnação de Jesus significa, portanto, que Deus oferece à humanidade a vida em plenitude. 
Sempre existiu no homem o anseio da vida plena, conforme o projeto original de Deus; mas, na prática, 
esse anseio fica, muitas vezes, frustrado pelo domínio que o egoísmo, a injustiça, a mentira (o pecado) 
exercem sobre o homem. 

Toda a obra de Jesus consistirá em capacitar o homem para a vida nova, para a vida plena, a fim 
de que Ele possa realizar em si mesmo o projeto de Deus: a semelhança com o Pai. 

Desejamos a você e toda a sua familia um Natal Santo e Santificador.  
 
 
 
 



PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
 1- O que é o Natal para você? O QUE MUDA EM SUA VIDA?  
 2- Como podemos compartilhar sobre o Natal com pessoas que não seguem a Jesus? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Mais do que um anúncio angelical, Seu nome é uma promessa de Deus. Jesus estará sempre 

conosco, com todos nós. De que forma você tem usado o período do Natal para compartilhar sobre 
Cristo com seus conhecidos? 

Aproveite este Natal para compartilhar com seus amigos e familiares sobre o verdadeiro sentido 
do Natal e não deixe de apontar para as promessas que ainda não aconteceram.  

Natal é tempo de celebração e esperança, que Deus abençoe este tempo na sua vida.   
 

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 


