
 
 

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

Tema:  A Virtude do Bom Humor 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Louvemos e adoremos Jesus Cristo .   
 Salmo: 84 (NTLH) – Escolha outro trecho. 
 Músicas / Sugestão: Eu sou feliz porque meu Cristo quer  

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Mt 6, 16 / Eclo 30, 22-23 / Fp 4, 4 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
O Senhor conhece por experiência as durezas da vida. Por exemplo, chorou a morte do amigo 

Lázaro e ao lamentar sobre a dureza de Jerusalém. Mas todos precisamos entender que existem dores 
inevitáveis em quantidade suficiente para não nos entristecermos com bobagens.  

No texto que vimos Jesus pede dos que jejuam uma atitude positiva: sem olheiras, bafo ou 
cabelo desgrenhado, etc. (ver vv. 17-18). A Bíblia não é totalmente contrária à tristeza, pois como 
dissemos, existem coisas inevitáveis na vida, e existe a boa tristeza, fruto do arrependimento de nossos 
pecados, que nos impele à confissão e conversão; 

Veja que Palavra maravilhosa nos diz o Senhor: “Um coração contente é a vida da pessoa; a 

alegria faz aumentar os anos de vida. DIVIRTA-SE e ANIME-SE. Afaste a tristeza para longe, pois ela 

tem matado muita gente. A tristeza não traz nenhum proveito para ninguém”. (Eclo 30,22-23); 
A virtude do bom humor é guardiã da alegria e da esperança no lar. O mundo está cheio de gente 

triste, azeda, desmancha-prazeres, amargurada, carrancuda, resmungona, etc. Mas nós não somos 

deste mundo, Cristo e Seu Espírito vivem em nós, e na Sua graça somos transformados, curados, 
restaurados! 

Não aceite o mau humor como coisa normal, como estilo de vida. Ser sério é diferente de ser 
mau humorado. Não, Deus que anda e dança entre nós com alegria não quer ninguém no desânimo ou 
no desespero, de cara arramada ou prostrado (cf. Sf 3,14-17). A Sua Palavra nos pede uma atitude 
diferente (leia e releia: Fp 4,4, e peça ao Senhor tal graça!).  

Olhe para a vida de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, ambos foram alegres 
e bem-humorados. (cf. Lc 1, 47; 10,21) 

Portanto, sempre que você se sentir irritado, esforce-se para recuperar a 
serenidade. Cante quando estiver chovendo, domine a canseira ou permita-se o 
descanso quando não estiver aguentando o ritmo de vida. Assista algo que te dá 
prazer, leia, jogue, visite ou convide alguém agradável para conversar, comer, dar 
uma volta etc.  

Sempre que puder ofereça seu sorriso aos outros, tratando dos seus 
sofrimentos com o Senhor em oração, ou em um momento particular com um sacerdote, discipulador, 
amigo, etc. Recuperar o equilíbrio requer esforço, por isso o bom humor pode ser chamado de virtude, 
pois devemos aplicar nossa vontade para alcançá-lo. 



O bom humor jorra de uma consciência pura e de um coração generoso. “Não existe cristão sem 
alegria”, disse o Papa Francisco. Temos de pedir ao Senhor a graça de viver na alegria, habituando-nos 
a ver o lado bom das coisas e das pessoas, superando os filtros negativos. Alguém certa vez disse: “Está 

nas vossas mãos ver numa poça de água a lama do fundo ou a imagem do céu lá no alto”. 

Qual imagem as pessoas ao seu redor têm de você? Te veem como uma pessoa agradável e bem-
humorada, otimista, abençoada? (o que não significa ser um palhaço despreocupado com a vida a dar 

gargalhadas e ser sarrista o tempo todo, isto é inconveniente)  

Como anda sua fisionomia? Como você lida com seu cônjuge e filhos? E no trabalho, como você 
é conhecido? E na célula? Dizia São Felipe Neri que o “servo de Deus deve estar sempre alegre”. E 
acrescentava: “Fora da minha casa a tristeza e a melancolia”. Alguém pode até objetar: “É fácil falar 
disso quando não se tem preocupações”. Pois bem, precisamos responder: “É necessário o bom humor 
para justamente afastar as preocupações! ”. Seja mais feliz, memos nas adversidades da vida! 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1).  Como você vive o bom humor? É bem-humorado com os acontecimentos da vida. Partilhe um 
testemunho de seu bom humor. 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Ser feliz é uma dadiva de Deus. Seja mais feliz com a vida. Vamos marcar uma atividade de 

fraternidade com a célula para os próximos 15 dias, um momento para nós vivermos a descontração e 
praticar a pequena virtude do bom humor! 

 

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. 
 

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: 01 de Maio as 19h00. Presencial com todos os cuidados. 
 Grupo de Oração Parusia: 20 de Março as 19h00. Presencial com todos os cuidados. 
 Também será transmitido pelo Youtube. 
 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. Presencial com todos 

os cuidados. 
 Formação de Líderes: 25 de Março as 19h30. Reunião feita pelo Zoom. 
 

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

Muito obrigado – Deus abençoe 


