
 
Roteiro da semana: De 30 de novembro a 06 de dezembro de 2020 

 

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

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Oremos pedindo a coragem de continuar evangelizando perante os desafios. 
 Salmo:  100 – (NTLH) | Músicas: A Escolha 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Atos 2, 15-21 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
  Já conhecemos, entendemos e queremos que a nossa visão celular aconteça?  
Sabemos que, com um plano estratégico, um plano de ação, este querer fica mais organizado e 

eficiente... Mas para que isso aconteça, ainda mais neste tempo de desafios, é preciso:  
1). Amar a minha célula e querer que mais pessoas participem dela.  
2). Sonhar, conhecer, trabalhar e querer que esta visão aconteça.  
3). Conhecer os propósitos e a Declaração de Ideais das Células da Fidelidade mantendo 

a Comunhão e participando dos momentos... 
O caminho mais eficiente para crescer e multiplicar nossas células e fazer a visão acontecer é o 

caminho do discipulado, do ser missionário; é assumir a declaração de ideais de nossa visão celular: 
“Crescer e multiplicar as células até que estejam em todas as ruas de nossa cidade e estado... ”    

Óbvio que a pandemia e o isolamento atrasaram e pararam muita coisa. Um trabalho 
de anos pode ser perdido se não continuarmos com coragem.  

Então mãos a obra: 
1). Assumir o “ser discípulo”: Como falar de alguém se não o conhecemos e não o seguimos? 

Embora já estamos há tempos na Igreja, devemos sempre nos recordar que ser discípulo é: 
Amar e obedecer a Cristo Jesus: “Se me amais, guardareis os meus mandamentos” (Jo 14,15) 
Permanecer sempre em Cristo Jesus: “Permanecei sempre em mim e eu permanecerei em vós, 

quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto” (Jo 15,4-5) 
Manter-se unido e amar seus irmãos de célula: “Nisto conhecereis que sois meus discípulos, ‘’se’’ 

vos amardes uns aos outros” (Jo 13,35).  
O cartão de visita do cristianismo mais necessário em nossos dias, como sempre foi, é o jeito que 

eles viviam: “Vejam como eles se amam...” (cf. At 2, 41-47) 
2) Assumir o ser missionário: “Vão e façam com que todos sejam meus discípulos” (Mt 28,20) 

Assumir é também:  Conhecer o que é célula, viver em célula e propagar a vida celular. Conhecer e 
amar a declaração de ideais das células da Fidelidade e desejar a conquista.  

Aliado ao “ser discípulo e missionário de Jesus Cristo”, é preciso que evitemos e afastemos de nosso 
meio algumas “síndromes”, que atrapalham o crescimento de nossas células: Exemplos:  

a). Minha célula está boa assim, se entrar mais gente vai atrapalhar nossa convivência e 
amizade.  (Síndrome da Transfiguração): Pedro, Tiago e João estavam em uma situação muito 
confortável. Quem não gostaria de estar com o Senhor naquele momento e sempre? “É bom estarmos 
aqui Senhor! ” (Mt 171-8), a tal ponto de não quererem mais sair dali, estavam “ACOMODADOS”.  

O remédio para este comodismo é assumir as palavras do Senhor: LEVANTEM-SE!  
Como que dizendo: vocês não podem ficar aqui, há muito trabalho que fazer lá, no meio do povo. 



b). Eu não tenho jeito para falar, para convidar mais pessoas para minha célula. Ou: Elas 
sempre dizem não... (Síndrome de Moisés): “Ah, Senhor, eu não sei falar” (Ex 3,11-12). O remédio 
para este mal é assumir as palavras do Senhor: “Não tema, eu estarei contigo”.  

Depois que Moisés assumiu este mandato, se tornou o grande líder que libertou o povo hebreu de 
400 anos de escravidão. (Continua na próxima semana) 

 
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 

 1 - Eu amo, conheço, sonho e trabalho pela visão celular? 
 2 - Como estou exercendo o “ser” discípulo no dia a dia? 

 
CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 

É preciso entender que a reunião de célula acontece semanalmente, porém a célula é uma 
forma de ser igreja, 7 dias por semana, 24hrs por dia... Mesmo que de forma virtual.  

 
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 
 

 Grande Célula de Oração: 05/12 às 19h00 – Bazar de eletrônicos e pastel a venda.  
 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. 
 

Se programem: 
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 


