
 
 

Roteiro da semana: De 08 a 14 de fevereiro de 2021 
 

Tema:  A importância do templo 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Clamemos pelo Espírito Santo de Deus 
 Salmo: 121 – (NTLH)  

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Atos 5, 42 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Hoje precisamos conversar, meditar e orar sobre um assunto muitíssimo importante para o nosso 

grupo familiar. Nas casas e no templo! 
Temos vivido meses que nos possibilitaram reencontrar o papel central de nossa família e a 

maravilha de nosso lar como igreja doméstica. Assim como no início da Igreja Católica, também agora 
a fé se encontra refugiada quase que exclusivamente nas casas. 

Na realidade a fé doméstica não é uma saída em tempos de crise, mas deve ser a base fundamental 
da vida da Igreja, porque é dos lares que se formam as vocações no seio das famílias, é nos lares que 
a fé tem de ser alimentada em cada dia da semana e, por isso, ter um dia de “culto” doméstico, de 
devoção familiar e compartilhamento é também muito importante, como é também importante a 
família rezar unida em momentos de refeições em comum, e se possível quando se recolhe para dormir.  

A fé de cada um tem de se alimentar no todo. 
Mas é também importante perceber que esta necessidade de cada membro da família em relação 

à grande comunidade no cultivo da fé e de uma vida cristã, isso se reproduz na necessidade de cada 
família na relação com as outras famílias e pessoas num contexto comunitário. 

Falamos aqui da importância de participar da Comunidade nas grandes células, nas missas 
paroquiais, nos eventos comunitários.  

SIM, dentro do possivel e com todas as seguranças já explicadas, preservando os do 
Grupos de risco, realizando de forma híbrida (presencial e Online) 

Não podemos ser uma Igreja exclusivamente nas casas, mas é preciso ter o centro de congregação 
das famílias e dos cristãos, é preciso ter o templo e o espaço comunitário do conjunto das famílias que 
estão unidas sob uma mesma cobertura espiritual. 

Com coragem e prudência, devemos retomar as atividades comunitárias e os encontros presencial. 
Buscar os sacramentos para nossa santificação e ajudar aos irmãos que ainda não podem participar 

a perseverarem na fé.  
 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
 QUAL A IMPORTÂNCIA DE NOS REUNIRMOS NO TEMPLO? ESTAMOS COM SAUDADES DAS 

REUNIÕES NA “CASA SEDE” DA COMUNIDADE?  
 

 VAMOS TER UMA ATITUDE MAIS PERSEVERANTE QUANDO PODERMOS VOLTAR ÀS REUNIÕES 
PÚBLICAS E PRESENCIAIS NA COMUNIDADE FIDELIDADE, NAS CÉLULAS. (Em outras paróquias 
ou comunidades?). 

 
 

 



CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Cada qual sabe de suas limitações e necessidades. Claro que as pessoas do Grupo de risco ainda 

precisam se cuidar com muito zelo. Mas não podemos deixar que o medo e o pânico nos privem dos 
sacramentos. È preciso fazer uma pergunta clara a estes: Estão rezando em casa? Estão sem 
sacramentos a quanto tempo? Estão participando das células mesmo que OnLine?  

 

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, convidá-las a. 
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite. 
Há pessoas em nossa 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 Março 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.  
 1° e 3° Sábados às 19h00 – 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 


