
 
 

Roteiro da semana: De 25 a 31 de janeiro de 2021 
 

Tema: Vencendo os medos pela fé 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Pedindo a efusão do Espírito Santo para vencer todos os medos. 
 Salmo:  90 – (NTLH) Escolha um trecho | Músicas: Deus é maior / Força e vitória 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Mateus 14, 22 - 32 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
O medo é um dos mais poderosos sentimentos humanos. 
Veja como a Palavra de Deus nos ensina a lidar com ele. 
1 – Trate-o como seu potencial inimigo: “Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era 

agitada pelas ondas, pois o vento era contrário” (Versículo 24). 
Normalmente, o medo se manifesta quando somos açoitados por algum “vento contrário” tais 

como: medo de doenças, medo da rejeição, medo da morte, medo das dificuldades financeiras e tantos 
outros medos. 

Os discípulos de Jesus lutaram contra o vento e as ondas contrárias. Nós também precisamos lutar, 
pois o medo não pode ser considerado um amigo, a não ser o medo do pecado (temor) e o medo que 
está ligado ao instinto de sobrevivência (zelo e prudência). 

O medo é um instrumento de Satanás para prender, laçar e amarrar a pessoa para que ela não 
ande, não progrida. 

É um inimigo que paralisa, que viaja nas poltronas das circunstâncias adversas da vida. Não dê 
lugar para ele, expulse-o e abra lugar para a fé em Deus. 

2 - Decida enfrentar seus medos: “Tranquilizai-vos, sou Eu. Não tenhais medo! ” (Versículo 27). 
Os discípulos de Jesus estavam tão amedrontados que até Jesus, andando sobre as ondas, causou 

medo neles. O medo costuma esconder as realidades e, às vezes, nós ignoramos soluções e respostas 
de Deus achando que é mais um problema. 

Por isso, Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas.  
O objetivo Dele era fazer com que Pedro e os discípulos entendessem que o medo deve ser 

enfrentado. 
Não há como evitar os medos, porque são normais na nossa vida, assim como foram na vida de 

Abraão, José, Elias, Paulo e muitos outros ao longo da história bíblica. O segredo é enfrentá-los sob a 
ordem de Jesus “não tenhais medo” e vencê-los, seguir em frente. Enfrente os medos e vença-os, 
andando por cima deles. Ouça a voz de Jesus a te chamar “Vem! ” (Versículo 29). 

3 - Seja governado pela fé e não pelo medo das circunstâncias: “No mesmo instante, Jesus 
estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: ‘Homem de pouca fé, por que duvidaste? ” (Versículo 31). 

Pedro experimentou caminhar sobre seus medos que eram o mar e o vento.  
Contudo, vacilou quando olhou as circunstâncias. Para vencermos o medo, devemos entender que 

a nossa segurança verdadeira não está limitada aos recursos naturais, conhecidos, que estão a nossa 
volta, mas ao sobrenatural de Deus.  

A solução dos nossos problemas não depende do governo, do dinheiro, ou de qualquer outra coisa, 
mas de nossa capacidade de crer no poder criativo de Deus, aplicado à nossa realidade.  



Pela fé, vamos passar por cura de nossos medos e conquistar, em Deus, nossos alvos como 
Comunidade, paróquia, célula, família e vida pessoal. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
 1. Como podemos vencer os medos de nossa vida? 

 2. Qual seu maior medo? Como acredita que a fé pode lhe ajudar? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Vencer os medos é muito importante.  
“A coragem é resistir ao medo e não à ausência do medo. ” Mark Twain. 
“A raiz de toda derrota é o medo” Tonny Barnett.  
Encare a vida sabendo que existirão muitas batalhas, mas de todas você já tem a vitória 

garantida. (Romanos 8, 37). Você venceu o medo, pois a esperança viva em Jesus vence o medo. 
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Sem medo de seguir em frente e confiantes no amor de Deus vamos evangelizar dizendo as 

pessoas o quanto é bom viver em células, sem medo ou vergonha do que pensam ou falam. 
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite. 
 

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 
 

 Grande Célula de Oração: 06 de Fevereiro as 19h00 
 Grupo de Oração Parusia: 20 de Fevereiro 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. A Partir de Fevereiro! 
 1° e 3° Sábados às 19h30 – Grande Célula de Oração e Grupo de Oração Parusia. Presencial. 

Também será transmitido pelo Youtube. 
 Formação de Lideres: 25 de fevereiro as 19h30. Informaremos o Meio. 
 

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

Muito obrigado – Deus abençoe 


