
 
 

Roteiro da semana: Nos preparando para Páscoa - De 22 a 28 de março de 2021 
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Louvemos e adoremos Jesus Cristo.   
 Salmo: 51 (NTLH) – Escolha um trecho 
 Oração: Noite de interiorização e preparação para Semana Santa. 

 Música Sugestão: Louco de amor... / Na cruz com Cristo 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: :  João 19, 17-18, 25-30 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Estamos às vésperas da Semana Santa. Celebrada em nossa igreja católica em todo mundo. 

Este ano mais uma vez com o desafio do distanciamento... De qualquer forma, devemos nos preparar 
bem para entender o amor e sacrifício de jesus por nós. 

Por isso que na Semana Santa NÃO teremos reuniões de célula. Busquemos participar 
das celebrações e a confissão, para chegarmos a Páscoa bem-preparados. (Claro que neste tempo de 
pandemia, de acordo com o que pede a Igreja local de S. André) 

  Meus irmãos. Nada foi tão dificil e incompreensível para os seguidores de Jesus quanto os dias 
de sua crucificação e morte.  

Parecia que tudo havia acabado... Mas não, Jesus sofreu por amor a nós... A vida de Jesus, os 
milagres que Ele fez, as palavras que Ele falou, Sua morte na Cruz, Sua ressurreição e Sua ascensão 
aos céus – todos estes fatos demonstram que Ele não foi um simples homem, porém, mais do que um 
homem, o Salvador. A paixão, morte e ressurreição de Cristo é o auge de nossa fé católica.   

Ele mesmo afirmou: “Eu e o Pai somos Um” (João 10.30), “Quem me vê, vê ao Pai” (João 
14.9) e “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim” 
(João 14.6).  

Quanta dor! Quanto amor! Flagelado, ferido por nossas iniquidades, atualiza Tua Paixão cada 
vez que O contemplamos na cruz. Somente Aquele que nos amou com infinita misericórdia pode nos 
ensinar que o caminho da cruz nos santifica a cada dia. Senhor crucificado, Tua dor se mistura a tantas 
outras dores! O mundo padece de tantos sofrimentos e tu continuas sendo crucificado a cada dia. 

O tempo não pode apagar as marcas de tua infinita misericórdia, pois tu selaste, em nossa alma, 
o verdadeiro sentido de amar. Somente um Deus que vem ao encontro de uma humanidade ferida 
pelo pecado pode transformar o mundo para sempre. 

Quanto sofrimento! Quanta ternura! Na cruz, ensinastes-nos o caminho para superar todas as 
divisões, preconceitos, terrorismos e fundamentalismos religiosos. Enquanto agonizava pregado na 
cruz, o Céu e a Terra se uniam na dor que se fazia Amor. 

Tantos ensinamentos, diversos sermões e ninguém poderia imaginar o que aquele domingo (da 
ressurreição) significaria.  

A ressurreição é até hoje incompreendida para muitos, o que importa de fato é que o domingo 
de Páscoa chegou para mudar a história da humanidade. Hoje podemos viver em todos os dias da 
semana, o milagre do domingo de Páscoa.  

Jesus ressuscitará e nos ressuscitará com ELE. Sendo assim, eis a importância de vivermos bem 
a Semana Santa e nossa história de Salvação. 

Precisamos lembrar também que a Semana Santa não é um feriado qualquer. É Santa! E se 
você viajar, precisa participar das celebrações e respeitar os preceitos. Quais são os preceitos?  



Confessar para comungar na Páscoa do Senhor, guardar Jejum e abstinência de Carne na Sexta Feira da 
paixão. Semana de silêncio e oração. Tempo de unir a família e perdoarmos uns aos outros. 

Este ano de forma extraordinária vivemos a paixão de Cristo pela humanidade que sofre com a pandemia, 
tantas vidas ceifadas pela doença. Entreguemos tudo na misericórdia do Senhor. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Partilhemos sobre a semana Santa deste ano e como viveremos a Paixão de Cristo e sua 

ressurreição.  
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Você já entregou sua vida a Jesus, O recebendo como Senhor e salvador? Se ainda não fez esta 

entrega publicamente, deixe que a Célula ore com você.  Não adie esta decisão, pois ela é, sem dúvida, 
a decisão mais importante de sua vida. 

Oremos juntos: Perdoa-nos, ó Pai! Tende misericórdia da humanidade.  
Amado Jesus, perdão! Perdão, porque não conseguimos Te amar como mereces. Perdão por Te 

crucificarmos em cada pessoa que não perdoamos. Perdão, Senhor, porque ainda continuamos Te 
ferindo com nossa maldade. Perdão, Senhor! Ah, meu Doce Jesus, que derramou Seu Sangue para 
lavar nossos pecados, hoje, revivemos Tua Paixão, crucifixão e morte.  

Tanta dor por amor! Ensina-nos a amar, Senhor! 
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Na semana santa procure testemunhar a sua fé e respeito.  Lembre-se das celebrações da 

Semana Santa, mesmo se estas forem de forma virtual.  
Domingo de Ramos, Celebração penitencial ou confissão individual durante a semana, Quinta-

feira Santa dia, Celebração da Sexta da Paixão às 15h00, Sábado da Ressurreição e Domingo de 
Páscoa. Confira os horários e demais informações na Paróquia ou igreja de seu bairro.  

Deus abençoe e a todos uma feliz Páscoa! 
 

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 (se possível) com todos os cuidados. 
o Obs.: Em abril não teremos GC devido cair no Sábado da Ressurreição.  

 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 


