
 
 

Roteiro da semana: De 01 a 07 de fevereiro de 2021 
 

Tema:  Ter sempre esperança no Senhor. 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Começarmos um novo ano, renovando as nossas forças e firmando a fé em Jesus Cristo. 
Renovando nossa esperança e relembrando que como crentes no Senhor, devemos “Levar as 
pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus 
conhecido em todos os povos, no poder do Espírito Santo” 

 Para o Líder: O ano de 2020 foi marcado por um tornado de mudanças, problemas, perdas 
pessoais e profissionais, sentimentos negativos e confusões em todos os âmbitos; este é o 
momento de reiniciarmos a vida em célula, trazendo mensagens do Senhor Jesus, para dar 
conforto e ânimo pela palavra e ao mesmo tempo, motivar a todos quanto a missão de 
evangelismo da própria célula. NÃO DESISTA... PERSEVERE! TENHA ESPERANÇA! 

 Estimule ainda mais aos membros e participantes para que orem uns pelos outros (Tiago 5:16), 
para que mantenham firmes o compromisso com a célula, que mantenham em mente os alvos 
de oração, lembrando sempre do objetivo de evangelismos que é a natureza dos nossos 
encontros. Quanto a você (líder), lembre-se que você possui um supervisor, converse com o 
mesmo, troque uma ideia sobre sua célula e compartilhe dificuldades e situações que estão 
vivendo, você não está sozinho e faz parte do corpo de Cristo (Romanos 12:4-5). 

 Salmo: 20 – (NTLH) Escolha um trecho | Músicas: A escolha 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Isaias 40, 28-31 / João 16, 33 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Cada ano marca uma mudança, um reinício, o que nos proporciona o sentimento de mudança. Esta 

passagem é necessária, ainda mais pelas dificuldades que passamos em 2020.  
O Senhor em sua palavra traz que Ele nos renova, proporcionando um novo vigor, renovando nossa 

esperança e dando oportunidades para novas vitórias que surgirão em nossas vidas.  
Neste estudo, veremos algumas mensagens que Deus nos traz, para nos renovar e podermos viver 

com Cristo neste novo ano: 
1. Teremos dificuldades, ficaremos cansados e exaustos, mas em Deus passaremos 

com vitorias (Is 40:29) 
Falarmos sobre os problemas que vão surgir não é algo ruim, mas uma reflexão sobre aquilo que 

poderemos ter como desafios, contudo como crente em Jesus Cristo, sabemos que passaremos por 
estas dificuldades (leia João 16, 33) com grandes vitórias e que estaremos no conforto dos braços 
de nosso Pai. 

2. A cada manhã, dia, semana ou ano, o Senhor nos renovará (Is 40:31).  
Quando passamos pelas dificuldades, estresses ou situações que nos consomem, ficamos muito 

esgotados e cansados. No entanto, Deus sempre nos traz um renovo (cf Lm 3:22,23) a cada manhã, 
expurgando aquilo que já passou (deixando apenas a história ou registro daquilo que já foi) e trazendo 
um sentimento que estamos livres, prontos e preparados para novos desafios e vitórias que virão. 

Você realmente acredita que Deus te renova? Se sim, quais são os sentimentos que te confirma 
isto? Se não, o que deixa você triste e qual a dificuldade em deixar Deus te renovar? 

 



3. Esperança sempre no melhor (Is 40:28). Deus em sua sabedoria insondável sabe o quanto 
somos frágeis e que temos limites, por isto Ele está pronto para te fortalecer, para lhe dar o vigor 
necessário para que passe por todo desafio, para que não tropece e nem caia, mas para que tenha 
vitória plena e que possa ser testemunho deste amor que Ele possui por nós. Ele te ama e te quer 
muito bem. Que Nossa Senhora nos ensine a sermos cada vez mais perseverantes no Senhor. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
 Como que Deus nos revigora? O que é ser fortalecido no Senhor? 
 O que significa voar bem alto como uma águia? Por que Deus deseja que você voe alto? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
A cada ano somos renovados no Senhor, recebemos um vigor e uma força inacreditável e por 

isto, passamos por grandes desafios que nos trazem vitorias muito maiores. Deus quer o melhor para 
você, Ele deseja ver um filho vitorioso e que dê o testemunho de toda luta pela qual passou, para que 
outros possam ver a presença d´Ele em sua vida. 
 

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. 
Como estamos iniciando um novo ano, há pessoas em sua célula que ainda não se entregaram 

a Jesus? Vamos convidá-las a fazer a oração de entrega ao Senhor Jesus? Assim, iniciando uma 
nova etapa em suas vidas? Há discipuladores em sua célula? Que tal desafiar o pessoal a ser um? 
Vamos colocar uma meta de pelo menos uma pessoa sendo discipulada por sua célula? 
 

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.  
 Para que Deus traga o melhor remédio ou vacina para superarmos esta doença (COVID). 

 
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 Líderes: 25 de fevereiro as 19h30. Informaremos a forma que será feita. 
 

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

Muito obrigado – Deus abençoe 


