
 
 

Roteiro: Meu relacionamento com a Palavra de Deus 
De 30 de agosto a 05 de setembro de 2021 

 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.  
 Ação: Colocar a palavra de Deus em destaque na Célula. 

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Oração: Vamos orar com a palavra de Deus. Colocando a mão sobre a palavra. 
 Salmo: 119, 105-106 (NTLH) 
 Músicas:  Tua palavra é luz... Força e vitória... 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: 2Tm 3, 16  / Hb 4, 12 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 A Bíblia é hoje o único livro que está traduzido em praticamente todas as línguas do 

mundo e que está em quase todas as casas. Serve de “alimento espiritual” para a Igreja e 
para as pessoas e ajuda o povo de Deus na sua caminhada em busca de construir um mundo 
melhor.  

A Bíblia foi escrita por pessoas chamadas e escolhidas por Deus e que foram inspiradas 
através do Espírito Santo. Ela revela o projeto de Deus para o mundo; serve para que todos 
possamos crescer na fé e levar uma vida de acordo com o projeto de Deus. Por isso, ela é a 
grande “Carta de Amor” de Deus à Humanidade. 

A Palavra de Deus nos revela o rosto de Deus e seu mistério. Ela é a história do 
Deus que caminhou com seu povo e do povo que caminhou com seu Deus.  

A Palavra de Deus demorou em torno de dois mil anos para ser escrita. Muitas pessoas 
fizeram parte desta história: homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos… Por isso, podemos 
dizer que a Bíblia é um livro feito em mutirão. 

Passaram-se os tempos, os anos, mudaram muitas coisas, impérios cresceram e caíram, 
tantas idéias foram superadas, mas a Palavra de Deus continua “viva e eficaz”.  

Mais do que história, a Bíblia é portadora de uma mensagem. Ela é capaz de denunciar 
e anunciar. Ela denuncia as injustiças, os pecados, as situações desumanas, de pobreza, 
exploração e exclusão em que vivem tantos irmãos nossos.  

Foi isso que fizeram os Profetas e também Jesus Cristo em algumas ocasiões, pois toda 
situação de injustiça e pecado é contrária ao projeto de Deus.  

Mas a Bíblia é, sobretudo, um livro de anúncio e cura.  
Ela proclama a boa notícia vinda de Deus: Ele nos ama e nos quer bem! Ele é o Deus 

que caminha conosco, que está ao nosso lado e nos dá força e coragem!  
Foi Deus que enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo.  
Ele veio nos trazer a Boa Notícia do Reino; veio nos trazer a Salvação, o perdão 

dos pecados e a libertação.  



É através da fé em Jesus Cristo que nos tornamos filhos de Deus. Podemos ler e conhecer 
ao Senhor por sua palavra, podemos orar com Ela pela leitura orante, com os Salmos, 
meditando, clamando. Na Bíblia encontramos textos para as diversas situações da vida. Ela 
ajuda a fortalecer a nossa fé; é útil na nossa formação, nos momentos de crises e dificuldades, 
na dor, na doença ou na alegria. Para todas as realidades encontramos textos apropriados. 

Todos podemos e devemos ler, estudar e conhecer a Palavra de Deus. Na verdade, todo 
mês devia ser Mês da Bíblia; todo dia devia ser Dia da Bíblia. Por isso, a Bíblia não pode ser 
apenas um ornamento em nossa casa. A Palavra de Deus deve ser o nosso alimento de cada 
dia e buscar nela o sustento para a nossa vida. É muito importante para nós a lemos todos os 
dias. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Como você lê (ou ouve) a palavra de Deus? Quanto tempo dou à Palavra de Deus. Qual 

importância ela tem na minha vida?  
2. Colocamos em prática tudo que ouvimos? Testemunhe algo 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
  Termino lembrando um texto bonito de São Paulo: “Tudo o que se escreveu no 

passado foi para o nosso ensinamento que foi escrito, afim de que, pela perseverança e 
consolação, que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança” (Rm 15,4).  

Que a partir desta noite, a Palavra que vem da boca de Deus nos anime, dê força e coragem e 
com isso sejamos cristãos da Esperança! Pois nela encontramos respostas para tudo! 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Neste evangelismo da semana, vamos nos propor ler a palavra junto a alguém de nosso Oikós. 

Rezando e entendendo juntos.  
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. 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.  
 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 

 

 Grande Célula de Oração: Neste 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 


