
 

 
 

Roteiro: O Filho pródigo -  De 04 a 10 de Outubro de 2021 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.  
 Ação: Acolha os irmãos na alegria, ouça o que ele tem a dizer! 

 
EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 

 Oração: Oremos entregando a Deus nossos pensamentos e nossas dificuldades. 
 Salmo:  119, 59 (NTLH) 
 Músicas: Tudo é do pai / Eu te levantarei. 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: LUCAS 15, 11-24 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 Graça e paz Irmãos. Errar faz parte do processo de crescimento. Ninguém aprende a fazer tudo 

certo sem nunca errar. Aquele que diz que nunca cometeu um erro é mentiroso. (I João 1:10).  
O problema não é errar. O problema maior é o que fazemos depois que erramos. Muitos 

decidem permanecer no erro; outros dão desculpas para o erro.  
O texto lido nos conta a história de um filho que tomou uma decisão errada, mas, reconheceu 

o erro, e procurou mudança. Ele aprendeu que viver longe da Presença do pai, é desperdiçar a vida.  
Nesta célula vamos aprender juntos: 
 
OS PASSOS PARA SE RECONCILAR. 
1º Passo: Admita o seu erro. v.17  ...então, caindo em si... – Salmos 119, 59 
Admitir o erro é o primeiro passo para procurar o caminho certo, aquele que nunca reconhece seus 

erros, jamais irá provar mudanças em sua vida. A primeira decisão que o filho pródigo tomou para o 
caminho da regeneração foi admitir o seu erro.  

 
2º Passo: Tome uma atitude. v. 18 ...eu me levantarei, e irei... 
Muitos reconhecem o erro, mas nunca fazem nada. Nunca tomam uma atitude para mudar e deixar 

o erro. Outros até começam a mudar, mas não perseveram. Se você precisa de mudança, tome uma 
atitude hoje, não espere amanhã.  

 
3º Passo: Confessar o erro.  v. 18b ....pequei contra o céu e perante ti... – Provérbios 28,13 
Depois que o filho pródigo reconheceu seu erro, ele tomou a atitude de confessar ao pai que tinha 

errado. A confissão é uma consequência na vida de uma pessoa que se arrepende de algo errado. A 
Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar (1João 
1:9). Procure um Sacerdote para sua confissão.  

 
4º Passo: Se humilhar.  v.19 ...já não sou digno de ser chamado teu filho... 2 Crônicas 7:14. Se 

humilhar diante de Deus, é reconhecer nossa total dependência Dele, foi o que o filho pródigo fez. A 
Bíblia diz que quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta (Tg 4:10).   



 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1 – Em sua opinião, qual a maior dificuldade que temos para reconhecer um erro? 
2 - O que mais atrapalha em sua nossa dependência de Deus? O que você precisa mudar? 
3 – Em sua opinião, por que devemos confessar nossos erros? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Depois do processo de regeneração do filho pródigo, veio a exaltação. O Pai providenciou para 

o filho, a melhor túnica (símbolo de Provisão); Um anel (símbolo de Honra e posição); Alparcas (símbolo 
de cobertura espiritual); Alimento (símbolo de sustento); e uma Festa (símbolo de Alegria). Isto é o 
Deus tem reservado para todos aqueles que se arrependem de seus pecados e voltam a Ele!!! 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 

Evangelizemos com fé esta semana, convidando nosso Oikós a orar para vencer os gigantes 
juntos em nossas casas! Convide seus familiares pera em um momento da semana orar juntos por 
uma intenção de sua família.  

Oremos pelos seus alvos e pela 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. Convide os membros a participarem do Grupo de Oração Parusia. Vamos MOTIVAR nossos 
irmãos a participarem das Grande Células de 2021. 

 

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, Papa, Bispos, Padres, diáconos e por todos os consagrados.  

 
ATENÇÃO LÍDERES – AVISOS 

 

 Dia 09 de Outubro – Bazar da Fidelidade – Rua das Flores, 320 – Das 9h às 17h 
 Dia 16 de Outubro às 19h00 – Noite da Pizza com Bingo na Fidelidade – Convites a venda. 
 Dia 30 de Outubro as 18h30 - Missa em Ação de Graças 21 Anos de Fidelidade. 

 
 Grande Célula de Oração: Sábado dia 06 de Novembro as 19h00. 
 Grupo de Oração Parusia: Sábado dia 20 de Novembro 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: 28 de Outubro às 19h30.  
 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 


