
 
 

Roteiro da semana: De 18 a 24 de janeiro de 2021 
 

Tema: Consagrando 2021 ao Senhor Jesus 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Noite de consagrar a Deus e a Nossa Senhora o Ano de 2021. 
 Salmo:  100 – (NTLH) Escolha um trecho | Músicas: Deus é maior / Músicas de louvor! 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Gênesis 2, 19-20 / Filipenses 4, 8 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Todo ano traz 365 dias cheios de possibilidades e de potencial ilimitados.  
Todavia, podemos estragar esses dias que Deus nos dá, permitindo que se apossem de nós as 

tristezas, as derrotas, o desânimo, os fracassos, ou podemos preenchê-los com atividades criativas, 
cheias de alegria, vitórias e bênçãos.  

Assim é que cada ano nos é dado por Deus e, com ele, a grave responsabilidade de usá-lo e enchê-
lo de vitórias e grandes realizações. 

Desejo demonstrar três maneiras de você viver vitoriosamente cada ano que se inicia, alcançando 
nele grandes sucessos. 

Em primeiro lugar, vamos conversar a respeito de sua vida mental, isto é, seus pensamentos.  
A maior bênção que o Senhor derramou sobre nós foi a capacidade de pensar. Todas as 

coisas que nos rodeiam, feitas pelo ser humano, são produtos de nosso pensamento, portanto, o 
pensamento é a fonte básica da criação e de todas as coisas. 

Nossa mente é o ponto de encontro dos mundos espirituais. Nós encontramos Deus em sua 
Palavra. Os pensamentos de Deus veem revestidos de boas palavras que por meio da leitura e 
memorização das Sagradas Escrituras entram em nossa mente e conduzem nosso pensamento para o 
que é bom como lemos em Filipenses. 

O diabo também pode ocupar os pensamentos humanos. Ele projeta na tela de nossos 
pensamentos toda sorte de tentações e de pensamentos destrutivos e negativos. Se uma pessoa der 
guarita aos pensamentos do diabo, ele penetrará em sua mente e a controlará, com o objetivo de 
induzir essa pessoa a praticar obras malignas. Que pensamentos você escolhe ter? 

Em segundo lugar, eu gostaria de referir-me a sua visão. Quando você concentra seus olhos em 
alguma coisa, essa visão atrai uma espantosa capacidade criativa para o bem ou para o mal.  

Considere a experiência de Abrão, no momento em que ele recebeu a terra de Canaã, a Bíblia narra 
o fato em Gênesis 13,14-15: “De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e 
para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está 
vendo”. Observe a promessa de Deus “Eu vou dar a você e aos seus descendentes, para sempre, toda 
a terra que você está vendo”. Portanto, ver ou contemplar é o pré-requisito para a posse. Se você não 
ver nada, se não tiver metas para a sua vida, se não tiver sonhos para esse ano, não possuirá nada.  

Temos que tomar cuidado para não ficarmos olhando os fracassos do passado e assim 
ficarmos paralisados.  

Olhe para frente, para o que Deus preparou para você! Você já pode ver a vitória pela fé! 
Em terceiro lugar, atribuir nome ao ano novo. Lemos em Gênesis 2, 19 ficamos sabendo que Adão 

pôs nomes em todos os animais.  



Imagine o tremendo poder que Deus atribuiu a Adão, para que desses nomes a todos os animais 
de Deus! Qualquer que fosse o nome que ele desse a um animal, esse se tornava seu nome particular 
e a expressão de sua natureza animal. Você pode dar nomes e rostos aos dias que são trazidos a você 
por Deus. Atribua nomes a seus dias e deixe-os trabalhar para você de um modo especial e 
maravilhoso. Vamos encarar cada dia de uma maneira nova. 

Dê um nome novo a cada dia, como por exemplo: felicidade, prosperidade, saúde, paz, alegria, 
vitória, conquista, acolhida, resgate, entre outros.  A Você e toda sua família: Uma abençoado Ano! 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
 1 - O que você espera desse ano? 
 2 - Quais são suas metas pessoais e espirituais? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Coloque a Palavra de Deus em prática e você verá como a sua vida se fortalecerá e nada será 

capaz de destruí-la. Neste novo Ano vamos continuar juntos, vivendo a fraternidade, a paz e a 
evangelização para evangelizar nossos alvos.  

 

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: 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. 
 

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 


