
 
 

Roteiro: Precisamos de cura interior 
De 23 a 29 de agosto de 2021 

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Oremos pelas nossas Células e pela cura interior. Diga ao irmão que hoje oraremos pelas 
intenções e pelos alvos dele.     

 Salmo - 121, 1-8 (NTLH) 
 Música Sugestão: Deus cuida de Mim / Cura Senhor 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Jeremias 17, 14 (Este Versículo) “Curai-me, Senhor, e ficarei curado; 

salvai-me, e serei salvo, porque sois a minha glória” (Jr 17, 14) Repita-o algumas vezes! 
 Dica: Atenção: Hoje o ensino é menor para podermos estender a oração pelas intenções 

e individualmente impondo as mãos. Leve a célula a ter um momento de oração e 
interiorização.  
 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 Quando trilhamos este caminho de cristãos, precisamos passar por uma profunda Cura 

Interior, vamos descobrindo as fontes dos males mais significativos que nos afligem, e aí 
precisamos então buscar os meios necessários para que estes males possam ser 
definitivamente sanados em nossas vidas. 

Precisamos ter ciência que uma cura espiritual não acontece sem que antes a pessoa 
passe por uma profunda Cura Interior; pois caso contrário a pessoa poderá continuar em seus 
hábitos compulsivos de pecados. 

Um exemplo muito claro é no caso de um viciado em drogas, será muito difícil ele 
alcançar a sua cura definitiva a menos que ele seja curado interiormente das causas que o 
levaram ao vício das drogas. 

Padre Rufus também nos dizia que: “A Cura Interior é uma espécie de chave para 
a cura total da pessoa. Da mesma forma sem a Cura Interior, não é possível ser 
curado de doenças físicas, tampouco experimentar a libertação.” 

Três passos podem ser enumerados para iniciarmos o nosso caminho para a Cura 
Interior: 

– O Primeiro Passo é reconhecer que há uma necessidade de Cura Interior, e descobrir 
em qual área da sua vida que está cura precisa atuar. É o momento do diagnóstico. É 
necessário que a pessoa se observe, observe a sua vida, procure também outras pessoas para 
ajuda – lá e conte com a principal ajuda para este diagnostico que é a inspiração do Espirito 
Santo. 

– O segundo passo é remover os bloqueios para a Cura Interior. Para se chegar a Cura 
é necessário após o diagnóstico correto dos sintomas emocionais relacionados no primeiro 
passo, não deixar nada impedir que a cura aconteça, por exemplo: Vergonha, duvidas, etc.  

- O terceiro passo é a oração: Identificados os sintomas e discernidos de onde estão 
surgindo, é o momento de rezarmos e pedirmos a Deus pela nossa cura, pela cura da nossa 
história.  



É necessário permitirmos que Deus por meio do Espirito atue livremente em nós para 
nos curar. Áreas a serem curadas na oração: Sentimento de Rejeição. Sentimento de 
Inferioridade. Sentimento de Culpa. Sentimentos de Medo. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Do que você precisa ser curado (a)? Já conseguiu identificar a causa? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
  Identificados de onde provém estes sintomas é o momento de rezar! Rezar à luz do 

Espírito Santo para que Ele visite estas áreas de nossas vidas e nos Cure e Liberte.  
É importante dizer que não é algo simples, e que é feito somente uma vez. Este processo é por 

vezes um processo árduo que exige de nós esforço e dedicação. Já temos um bom material para 
iniciarmos a nossa caminhada rumo a nossa Cura Interior.  

Não vamos esquecer que isso exige muito esforço e querer da nossa parte. Deus nada fará se 
não fizermos o mínimo que cabe a cada um de nós!  
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Durante a semana vamos continuar orando uns pelos outros para que a cura interior continue 

acontecendo. Oremos pelos seus alvos de liderança! Invista seu tempo em amar, orar e formar 
discípulos.  

Convidem sua célula a estar mais unida nas assembleias de oração da comunidade, missas, 
grupo de oração, etc.  

Oikos. 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. 

Vamos pedir paciência e mansidão ao Senhor, principalmente com as pessoas que mais nos 
ameaçam.  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.  
 

ATENÇÃO LÍDERES – AVISOS 

JÁ RETOMAMOS AS CELULAS PRESENCIAIS! 
 

 Grande Célula de Oração: Sábado dia 04 de Setembro as 19h00. 
 Grupo de Oração Parusia: Sábado dia 18 de Setembro as 19h00 
 Grupo Sit Mihi Lux: Cura Interior e Libertação – Todas as Sextas as 19h30.  
 Terço da Misericórdia: Todos os dias as 15h00! Pelo facebook – comunidadefidelidade. 
 Terço de Nossa Senhora: De Seg. a Sex. às 18h00 pelo Instagram – comunidadefidelidade. 
 Formação de Líderes: 26 de Agosto as 19h30. Presencial na Fidelidade. 
 Quaresma de São Miguel: De 15/08 a 29/09 às 21h00 pelo youtube e facebook. 
 

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

Muito obrigado – Deus abençoe 


