
 

Roteiro da semana: De 23 a 29 de novembro de 2020 
 

Tema: Como superar tempos difíceis - Tema 2: Vencendo os obstáculos da vida 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Oremos pedindo a coragem e perseverança em nossos Sonhos. 
 Salmo:  144 – (NTLH) | Músicas: O Segredo (Adriana Arydes) / Bartimeu 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Mc 10, 46 -52 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
  No último encontro, conversamos sobre o desafio de viver em célula a distância, por meio das 

plataformas online, telefone e outros recursos tecnológicos. A crise pela qual passamos nos traz 
diversos obstáculos, mas certamente viver desafios não é novidade para você.  

Você sabe que nada na vida a gente conquista facilmente. Vale o quanto custa 
(sacrificio)!  

Os nossos sonhos estão sempre rodeados de obstáculos e, se queremos realizar nossos sonhos, 
precisamos vencer todas as dificuldades, é claro! O ano de 2020 está quase chegando ao fim, e 
certamente muitos dos nossos planos para este ano enfrentaram muitos desafios para serem 
realizados. Mas sempre é tempo de colocá-los em prática! 

Você se lembra de alguma conquista sua? Consegue lembrar dos obstáculos que você precisou 
vencer? Talvez tenha sido o seu emprego, a sua vaga na faculdade, a conclusão de algum curso, 
encontrar e conquistar seu cônjuge, a aquisição de algum bem... Com certeza não foi fácil e nada 
chegou até você de mão beijada. Isso quer dizer que os obstáculos que você vê hoje nos planos atuais 
também poderão ser superados. 

Hoje trazemos aqui a história de Bartimeu, o cego, tinha um grande sonho: desejava ver.  
Na narração de Marcos, ele “lança a capa”.  O “lançar a 

capa” significa vencer os obstáculos para a conquista dos 
seus alvos, metas, desafios e sonhos. Observe bem na 
leitura de hoje: após ele ter lançado a capa, ele foi até Jesus 
e conquistou o seu grande sonho: ver! 

A leitura de hoje nos instiga a uma reflexão: Qual 
era a capa de Bartimeu que precisou ser lançada para fora? 
E quais são as nossas capas? Não podemos nos esconder 
nas crises externas para justificar nossas crises internas que 

nos impedem de realizar nossos planos e sonhos. Veja aqui quais capas Bartimeu teve de jogar fora 
para voltar a enxergar. 

1 - Acomodação (vers. 46) – “...estava sentado à beira do caminho, mendigando...”  
Isso nos dá uma ideia de acomodação. Muitos passam a vida inteira “sentados à beira do caminho”, 

acomodados, entregues à própria sorte, vivendo como vítimas e não autores da sua própria história. 
Você deseja conquistar seus sonhos? Então lance fora toda acomodação. Muitos querem seguir Jesus, 
mas não conseguem vencer a própria acomodação e até já se conformaram com a vida que levam. 
Deus tem algo para realizar em sua vida.  

Lance fora toda a acomodação, levanta-te e venha seguir a Cristo! 
 
 



2- Medo (vers. 49) – “...Coragem! Levanta-te, ele te chama”.  
Bartimeu lançou fora a capa do medo e de um salto se levantou e foi à luta para conquistar seu 

grande sonho! Isso nos ensina a jamais deixar que o medo roube nossos sonhos, que o medo nos 
impeça de sonhar e conquistar aquilo que desejamos! Tem gente que não vem a Jesus, e não se torna 
um verdadeiro discípulo, com medo de não conseguir perseverar nos caminhos do Senhor, com medo 
de quebrar paradigmas religiosos, com medo de ser criticado pelos seus amigos ou familiares e assim 
passa a vida toda “sentado e olhando Jesus passar com a multidão dos discípulos!” 

3- Incredulidade (vers. 52) – “Vai, a tua fé te salvou.”  
Você crê que alguém pode ser curado de cegueira? Humanamente falando isso seria impossível, 

mesmo com todo o avanço da medicina. Bartimeu guardava um sonho impossível e lutou por esse 
sonho. Por meio da sua fé, ele conquistou o seu sonho e foi curado! Ele lançou fora a capa da 
incredulidade e Jesus realizou o seu grande sonho! Se você lançar fora a incredulidade, Jesus faz 
maravilhas em sua vida! O texto diz ainda que “muitos o repreendiam para que se calasse” (Vers. 48).  

Bartimeu teve que enfrentar o obstáculo da incredulidade das pessoas à sua volta que o 
desestimulavam e o desanimavam na conquista do seu sonho. É preciso ter fé e enfrentar a tudo e a 
todos, para conquistar o sonho desejado. 

 
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 

 1) Existe algum sonho ou projeto em sua vida que você acha impossível de se realizar? 
 
CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 

MEDITAÇÃO: Quais obstáculos você precisa vencer para conquistar seus sonhos? Não desista. 
Bartimeu não desistiu, venceu todos os obstáculos e com Jesus conquistou o seu sonho. Entregue os 
seus sonhos e sua vida a Jesus e Ele te fará um vencedor! 

VIVÊNCIA: Qual projeto ou sonho você acha muito difícil de realizar? Coloque no papel, 
estabeleça as metas e ações necessárias para realizá-lo, dê um prazo para você mesmo. Comece hoje 
e você conquistará! 

 

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 

 De 18 a 26 de Novembro as 18h00 – Novena a Nossa Senhora das Graças. Dia 27 Missa as 19h00! 
 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 

 


