
 

Roteiro da semana: De 16 a 22 de novembro de 2020 
 

Tema: Como superar tempos difíceis - Tema 1: Como superar as crises em Deus 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Oremos pedindo a coragem e perseverança na caminhada de fé. 
 Salmo:  144 – (NTLH) | Músicas: O Segredo (Adriana Arydes) / Tudo posso (Celina Borges) 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Hebreus 10, 32 - 39 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 Estamos há mais de seis meses fazendo nossos encontros de forma online, sem o contato físico, sem um 

abraço carinhoso do irmão, sem o nosso tão esperado lanche em célula!  
Mesmo que algumas células já tenham a possibilidade de se reunir com “alguns” membros, ainda não 

voltamos 100%. Devemos manter os devidos cuidados com os que são do grupos de risco e continuar fazendo 
as reuniões de forma online e semi-presencial... Seremos sempre obediêntes ao que a igreja nos orienta. 

Impossível negar que vivemos um momento de grande crise, de grandes desafios, especialmente para 
manter nosso vínculo e amizade em célula. Afinal, quem imaginaria que passaríamos tanto tempo fazendo 
nossos encontros a distância?  

O início pode ter sido mais fácil para alguns, um grande desafio para outros. E hoje todo mundo já deve ter 
sido tentado ao desânimo. “Tanto tempo longe!” O segredo é ser perseverante.  

É usar as ferramentas possíveis. Não fomos preparados para tanto distanciamento, mas Deus nos dá a força 
necessária para perseverar esta fase e ser vitorioso. Por isso, convidamos você a se lembrar: você já enfrentou 
alguma crise na vida? Em sua vida familiar, conjugal, financeira, emocional ou de saúde? Venceu? 

Na vida, todos nós enfrentamos crises, problemas, dificuldades. Mas nem todos vencemos, pois as 
dificuldades não estão exatamente nas crises, e sim na maneira como as enfrentamos.  

Às vezes, resolvemos um problema criando outros. Sendo assim, não os resolvemos, apenas nos 
submetemos a mais problemas: Pensando assim, no nosso caso, deixar de participar da célula, criar 
obstáculos para os encontros virtuais, dar muito espaço ao desânimo… definitivamente este não 
é o caminho.  

A passagem bíblica deste estudo nos fala das dificuldades, problemas e crises enfrentadas pelos primeiros 
cristãos e como eles fizeram para vencer suas crises. Há várias dicas que podemos tirar desta leitura. 

 
 1-Enfrente as crises com perseverança:  

“...Quão longas e dolorosas lutas sustentastes” (versículo 32).  
Suportar, resistir, sustentar, perseverar, lutar, etc. Eis aí o segredo para se vencer as crises, pois ninguém 

vence uma crise ou dificuldade desistindo, fugindo, correndo com medo delas. 
Os primeiros cristãos foram orientados a vencer suas crises como um atleta vence seus desafios: 

perseverando! A palavra grega “athiesis” traduzido no texto como “combate, luta”, é a origem da palavra atleta, 
daí entendemos que, se quisermos vencer as nossas lutas, combates e crises na vida, precisamos enfrentá-las 
com perseverança. 

A mensagem do Evangelho é sempre uma mensagem de esperança, mudança, transformação, ânimo, vitória 
e salvação. Você deseja encarar este momento da sua vida em célula com perseverança? Então, abra a sua 
mente para o Evangelho e o coração para Jesus e você experimentará a vitória nas suas crises da vida! 

 
 2- Enfrente as crises com confiança na vitória: 

“Não somos, absolutamente, de perder o ânimo para nossa ruína...” (versículo 39).  
Quando enfrentamos uma crise, o primeiro sentimento que invade o nosso coração é o desânimo, a falta de 

confiança na vitória. Muitas vezes, abrimos nossa boca para declarar nossa própria derrota, dizendo: “Não 
consigo vencer, não posso, não tem jeito, não dá”. Essa é uma clara demonstração de que não temos nada, 



nem ninguém na vida a quem confiarmos os nossos problemas, dificuldades e crises. E quando enfrentamos 
alguns problemas e crises na vida? Apresento-lhe Jesus, Aquele que venceu todas as crises (conforme João 
16,33) e que se oferece para nos ajudar. Confie Nele e O receba como seu Senhor e Salvador! Ele nos conduz 
a completa vitória! 

 
 3- Enfrente as crises com fé: 

“...somos de manter a fé para a nossa salvação!” (versículo 39).  
A fé firmada em Deus nos leva a vencer todas as crises e dificuldades da vida. Sem fé é impossível vencermos 

na vida, pois para tudo que formos fazer precisamos de fé, precisamos de fé para acreditar que vem um novo 
dia, que teremos o nosso alimento diário, que teremos condições para tomar um transporte que nos levará ao 
local de trabalho etc. 

Aqueles cristãos estavam enfrentando terríveis sofrimentos e perseguições. Eles estavam desempregados. 
Os que eram comerciantes, perderam seus clientes. Todos seus bens foram confiscados (Hebreus 10,34), 
estavam sendo presos, mas ainda perseveravam na fé em Cristo e por isso, Deus os fez vencedores. Sabe qual 
é a vitória que vence o mundo, as crises, os problemas e outras adversidades? A nossa fé (1Jo 5,4). 

 
Será maravilhoso o reencontro de sua célula! Persista hoje para celebrarmos juntos amanhã, e 

pedimos a Deus que seja em breve! 
 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação – Escolha 2 ou 3 
 1-Qual é o principal desafio que você e sua família estão passando neste momento, para perseverar 

na célula e na fé? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Quem entrega sua vida a Jesus vence as crises. Entregue, agora, sua vida e o seu coração a Jesus. Ele 

te salvará e te dará a vitória sobre todos os teus problemas. Deus te abençoe e te dê fidelidade e perseverança. 
 

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. Presencial. Também 

será transmitido pelo Youtube.  
 

Mais informações: www.comunidadefidelidade.com 
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.  

Muito obrigado – Deus abençoe 
 


