
 
 

Roteiro da semana: De 15 a 21 de fevereiro de 2021 
 

Tema:  Como manter uma célula viva – Parte I 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Uma célula viva vibra por estar com o Senhor e os irmãos.   
 Salmo: 51, 1-17 (NTLH) – Escolha um trecho. 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: At 2, 1-4.42-47 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Todos conhecemos a grande atenção que se tem dado a saúde de nosso corpo: Exames 

periódicos, alimentação sadia, exercícios físicos, enfim, um conjunto de atividades que “alimentam” 
nosso corpo com os bilhões de células que o compõem.  A célula, ainda que sendo a menor parte de 
nosso corpo, em conjunto com as outras bilhões formam este corpo visível, também necessita de todos 
os cuidados que este corpo visível recebe. 

“A célula é a menor parte dos seres vivos.” A célula isolada ou junto com outras células formam 
todo o ser vivo ou parte dele, além disto ela tem todo o ´material´ necessário para realizar as funções 
de um ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução…, nosso organismo forma como se 
fosse uma grande sociedade de células que cooperam umas com as outras dividindo o trabalho entre 
si. Juntas elas garantem a execução de inúmeras tarefas responsáveis pela vida. Apenas por esta 
compreensão do funcionamento das células em nosso corpo já poderíamos entender a grande 
importância que são as nossas células na comunidade. 

“As células católicas que se reúnem também necessitam de cuidados especiais como uma boa 
alimentação para se manterem vivas e se multiplicarem, mas podem também morrer, se não forem 
cuidadas e alimentadas, assim como uma célula de nosso corpo”.  

Os primeiros cristãos se reuniam nas casas e se multiplicaram de maneira extraordinária e 
rapidamente, a mensagem cristã atingiu a todos os continentes. Mas quais foram os métodos, as 
estratégias usadas e especialmente quais eram os “alimentos” que eles usavam diariamente para se 
manterem fortes, para que a Igreja, as suas células crescessem sadias e tivessem forças para se 
multiplicarem?  

Uma característica vital que observamos nos primeiros cristãos é sem dúvida: A FORÇA DO 
BATISMO NO ESPÍRITO SANTO 

Nosso Senhor Jesus Cristo formou, discipulou, treinou, foi amigo, acompanhou, dedicou tempo 
com a sua “Célula Apostólica”, com a “sua comunidade”, durante todo o tempo de seu ministério.  

Esta etapa da vida da primeira comunidade foi de extrema importância para a Igreja, pois ali os 
laços de amizade na comunidade se estreitaram, mas para que eles tivessem a força e a coragem de 
levar adiante esta missão que Jesus lhes daria, ele enviaria a força necessária para isto: O Espirito 
Santo! “...Descerá sobre vós a força do Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas, em 

Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra” (At 1,8).  O Espírito 
Santo é quem nos impulsiona, nos fortalece, nos ilumina, é quem torna a palavra de Deus viva em 
nossas vidas.  



Uma célula pode usar de vários recursos para se manter ativa e viva, estes recursos são bons, 
mas o essencial é que cada membro individual e em célula tenha uma vida intensa de oração no 
Espírito Santo.  É na força da oração do Batismo no Espírito que uma célula se mantem unida, é no 
Espírito Santo que o líder e cada membro encontram forças para pastorear seus membros, que se 
abastecem para enfrentar uma dificuldade, que mantém sua fé sempre viva, é o Espírito Santo quem 
nos anima a não faltar, que mantém nossos corações aquecidos por Jesus e pelos irmãos de células.  

Uma célula que seus membros reservam tempo para oração no Espírito, em línguas, e se 
entregam a ele, que contam e dependem de sua presença santificadora em suas vidas não terão 
problemas de sobrevivência.  Em nossas vidas pessoais e comunitárias, sempre precisamos buscar um 
novo Pentecostes, renovarmos sempre nosso primeiro amor. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1) Como posso ajudar a minha Célula ser saudável? Tem orado e se empenhado pela sua Célula? 

Só os lideres cuidam de tudo e de todos? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Devemos orar sem cansar por todos de nossas células, ter a visão de crescimento e multiplicação 

pela força do Espirito Santo. Temos que pela graça do Espirito acreditar que as células podem levar 
muitas pessoas a Jesus Cristo. Rumo a multiplicação com o Espirito Santo.  

 

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 participar, mesmo que de forma ONLINE. 
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 


