
 
 

Roteiro da semana: A Virtude da delicadeza - De 15 a 21 de março de 2021 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Louvemos e adoremos Jesus Cristo.   
 Salmo: 1 (NTLH) 
 Oração: Adoremos o Senhor ressuscitado! "Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os 
escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de 
delicadeza e de paciência" 

 Música Sugestão: Pacto de aceitação mútua. 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Cl 3,12  /  Mt 7,12  /   Fl 4,8 

 “A Delicadeza é a virtude necessária para a percepção do amor de Deus no Mundo” 
 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
A delicadeza ou benignidade é uma virtude. Virtude de sermos bons e delicados como Deus é.  

Fazê-lo perceptível no mundo em eu vivemos é nosso desafio como cristãos. 
Em nosso tempo, a violência, a grosseria, o mal humor, a falta de cordialidade e hospitalidade 

parecem tomar conta da vida e do mundo que vivemos. 
A correria do dia a dia nos deixa alheios à percepção do outro. A indiferença, a ira a 

hipocrisia, o desprezo pelas coisas e pelas pessoas são cada vez mais evidentes. Percebe-se a falta de 
amor, de intolerância, de paciência, suavidade e ternura. Quanta indiferença, raiva, violência e a frieza, 
males que gritam urgentemente a virtude da delicadeza. Ela é uma virtude Bíblica que contrapõe à 
Ira e a Hipocrisia e a todos estes outros males. 

A delicadeza é sinônimo de moderação, equilíbrio, suavidade, graça, elegância, alegria espiritual, 
doçura, leveza e brandura. É considerada a virtude do encontro onde se pode permitir e encontrar 
Deus, nos permite ser mais semelhantes à Ele à medida que nos tornamos mais sensíveis. 

Deus está em tudo. Deus está nos pequenos detalhes. No barulho não conseguimos 
percebê-lo. Alcançar essa virtude nos torna mais sensíveis e vulneráveis ao outro. O Senhor está na 
brisa suave diz a palavra. 

A Delicadeza é a acolhida quando se encontra no outro, num abraço capaz de deixar nele uma 
marca, um perfume, algo melhor que vem do próprio Deus. Ela é a impressão de Deus no mundo. 
Livre de ruídos, barulhos, por onde passa exprime a perfeição que vem de Deus. 

A delicadeza é a grandeza de se reconhecer em Deus como pequena perfeição de suas mãos e 
transmitir aos outros todo bem que Dele recebemos. É na delicadeza que encontramos os traços de 
Deus.  

Um Deus que nos ama, nos espera, respeita a nossa vontade. 
A delicadeza nos faz melhor quando o Espírito Santo de Deus age delicadamente em nós e 

através de nós. É um fruto do Espírito. Nós somos o edifício de Deus, deixemos Ele construir em nós  
O catecismo nos diz que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, 

perfeições habituais da inteligência e da vontade (CIC 1804). Ou seja, precisamos nos esforçar para 
adquiri-la, com empenho e esforço constante. Ser delicado não significa deixar de lutar, mas lutar com 
sabedoria e forma correta... 

Quem não luta, quem se contenta com a simples boa vontade e a improvisação, torna-se como 
palha arrastada pelos ventos dos desejos, do prazer, do egoísmo ou das circunstâncias. É dominada 
por eles nunca alcança a alegria que almeja. 



Ao contrário, a pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem, suas virtudes forjam o 
caráter e forjam a personalidade de quem é livre. Livre de si mesmo. Percebe a importância das 
virtudes? E como é importante descobrir e adquirir as que nos faltam? Vamos partilhar...  

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Qual o benefício que a célula lhe proporcionou neste sentido? 
2. Por que é importante ser gentil e delicado entre nós? Em casa? No trabalho? No trânsito? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Que nós possamos transmitir a presença de Deus através desta grande virtude que é a 

delicadeza, que em nada incomoda, pelo contrário, traz paz, bondade, alegria espiritual e tantos outros 
frutos de amor e perfeição, pois exprime em cada um de nós a essência do próprio Deus. 

“Sei de pessoas que estão pulando na jugular umas das outras. Sei que viver está 
cada dia mais dificultoso. Meus amigos, meus irmãos, sejamos delicados, urgentemente 
delicados, com a delicadeza de São Francisco se pudermos”.  Affonso Romano de Sant'Anna 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Nesta semana, sejamos delicados no sentido de ouvir e dar atenção aos irmãos e alvos de 

evangelização. 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. 
o Obs.: Em abril não teremos GC devido cair no Sábado da Ressurreição.  

 Grupo de Oração Parusia: 20 de Março as 19h00. Presencial com todos os cuidados. 
o 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 


