
 
 

Roteiro da semana: De 22 a 28 de fevereiro de 2021 
 

Tema:  Como manter uma célula viva – Parte II 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Uma célula viva vibra por estar com o Senhor e os irmãos.   
 Salmo: 37 (NTLH) – Escolha um trecho. 
 Músicas / Sugestão: Me faz Novo.  Deus cuida de mim.  

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: At 2, 42-47 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Em nosso último encontro iniciamos uma partilha sobre como manter uma célula viva. Na 

primeira reflexão falamos sobre o Batismo no Espírito Santo. Nada somos sem ele, sua força, sua 
iluminação, seu poder, sua assistência. 

Porque os primeiros cristãos cresceram tanto e tão rapidamente? Qual era o segredo? Na 
verdade, não existe segredo, porque a resposta está na própria palavra de Deus que lemos.  

Uma das respostas do porquê deste sucesso (e podemos dizer também que é um dos motivos 
de uma célula se manter viva) é a: 

PERSEVERANÇA: que significa conservar-se firme e constante, continuar, permanecer sem 
mudar ou sem variar de intenção. 

Nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a missão de salvação da humanidade e levou-a até a vitória, 
morreu por isto. Foi fácil? Claro que não. Mas ele tinha um propósito. Teve traições? Sim! Cansaço? 
Também. Vontade de desistir? Sim, mas Ele não desistiu, por isto foi vencedor. 

Muitos apóstolos foram perseguidos e caluniados. Desistiram? Não! Chegaram a morrer pelo 
seu propósito firme e concreto. Por isto seus exemplos conquistaram milhões de pessoas em todo o 
mundo.  

Para mantermos uma célula viva é preciso que cada membro tenha consigo este propósito: 
“VOU PERSEVERAR, NÃO VOU SAIR, NÃO IMPORTA O QUE ACONTEÇA, NÃO VOU SAIR”.  

Certamente em nossos dias você não vai ser ameaçado de morte por participar de uma célula, 
não vai ser perseguido, preso, torturado; o que pode então te afastar de uma célula? 

Perseverar é uma virtude, uma qualidade, uma característica dos primeiros cristãos, por este e 
outros motivos foi que cresceram e se multiplicaram. 

Caminhar, vivenciar e perseverar na fé cristã-católica e em uma célula não depende se meu 
irmão (a) é dócil ou não, não depende de meu bom humor ou não, se no dia da célula eu estou disposto 
ou não, se estou um pouco resfriado, se resolvi ir ao shopping ou simplesmente não vou porque não 
estou com vontade de ir e pronto. 

É claro que dependemos de Deus para nos dar força e isto está diretamente ligado ao nosso 
tempo de oração diária, mas para perseverar também precisamos ser firmes, nos esforçar e ter 
iniciativa pessoal de não desistir, ficar mesmo quando não estamos com vontade, amar meu irmão (a) 
do jeito que ele é e não do jeito que eu quero que ele seja.  



Precisamos ter um compromisso com a célula do mesmo patamar que tenho com o meu 
trabalho. Quando falto ao trabalho? Quando falto à escola? Quais os motivos que tenho para faltar a 
uns destes compromissos? Quando “eu não estou com vontade de trabalhar”, eu falto? Acho que não, 
e porque vamos trabalhar mesmo sem vontade? Porque precisamos, obviamente!  

Assim deve ser na célula, precisamos desta comunidade, mesmo quando não estamos 

dispostos, aliás, esta possível indisposição deve ser um motivo a mais para eu não desistir, porque se 
estou indisposto, aí é que preciso da célula para junto com meus irmãos e irmãs renovar meu 
compromisso com a célula. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1). O que é perseverar? Estou disposto a perseverar? 
2). O que pode nos afastar da Célula?  

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
A perseverança vai construindo em nós uma solidez espiritual forte, a cada dia que vencemos 

nossa indisposição ou qualquer outro motivo que apareça em nosso caminho para tentar nos afastar 
da célula nossa fé e confiança aumentam e fazem de nós discípulos (as) missionários (as) mais lapidados 
para o Senhor. 

 

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 Março 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 


