
 

 
 

Roteiro: O poder da pregação da Palavra de Deus  
 De 20 a 26 de setembro de 2021 

 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.  
 Ação: Use de trecho bíblico para acolher os irmãos! 

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Oração: Oremos com a palavra de Deus 
 Salmo:  91 - (NTLH) / Trecho 
 Músicas:  Tudo é possível – Fala Senhor... preciso ouvir sua voz 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Marcos 1, 15 / Rm 10, 9-17 (ler no momento) 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Jesus pregou o Reino de Deus. Nós devemos pregar Jesus. 
• O conteúdo da pregação de Nosso Senhor é o Reino de Deus (cf. Mt 4,17). Em Mt 4,23 

está escrito: “Jesus percorria toda a Galileia… pregando O EVANGELHO DO REINO, 
curando as doenças…”; e isto se repete por nós nos dias de hoje. 

A entrada no Reino de Deus está ligada à saída do reino das trevas, por isso Ele disse: 
“Fazei penitência [ou convertei-vos] e crede no Evangelho” (Mc 1,15).  

Com outras palavras, os apóstolos pregaram a mesma coisa: “Arrependei-vos, e cada um 
de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis 
o dom do Espírito Santo” (At 2,38).  

Mais adiante, São Paulo confirmou tudo isto, dizendo no que consiste a entrada no Reino: 
“Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no Reino do seu Filho muito 
amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados” (Cl 1,13-14); 

Quando a pessoa se arrepende (converte-se), ou seja, decide-se em amar o Senhor sobre 
todas as coisas, ela, então, experimenta a graça do Reino, que é “justiça, paz e gozo no 
Espírito Santo” (Rm 14,17). E, estando no novo reino, passa a servir a Deus. Evangelizar 
pelo evangelho. (cf. Rm 14,18; Mt 8,15); 

Na célula temos o encargo de a cada semana anunciar Cristo e Seu Reino aos 
nossos irmãos. A pregação (Edificação) é fundamental. Precisa ser clara, objetiva, ungida, 
seu objetivo é tocar na vontade das pessoas para que se decidam pela vida nova (leia: Rm 
10,9-17). Por isso, é fundamental que estejamos revestidos do Espírito Santo para ministrar; 

Tudo na reunião da célula precisa favorecer o anúncio do Evangelho ou da leitura. Ele é o 
centro da reunião.  

A acolhida deve ser bem-feita, visando que a pessoa receba bem a Palavra. O louvor deve 
ser ungido, e preparar as almas para receber a Palavra.  

A Palavra precisa ser eficaz, ser lançada no fundo dos corações, e a partilha sobre ela 
igualmente; os irmãos não podem perder-se em conversas inúteis, ou polêmicas, ou 



discussões infrutíferas. A palavra deve ser aguardada e amada por nós e para o 
evangelismo que faremos. 

O evangelismo é o momento de desafiar os irmãos a levarem adiante a Palavra da salvação 
que receberam. Na entrega aplicamos esta Palavra de vida uns aos outros, orando pelas 
necessidades, impondo as mãos, suplicando curas, libertação, graças inúmeras; 

Nossa pregação precisa levar as pessoas ao arrependimento. O acompanhamento 
pessoal de “cada ovelha” deve cuidar de encaminhar bem para a conversão, para o Sacramento 
da Penitência, para a Santa Missa, para a legitimação de casamentos, para a libertação da 
fornicação, da bebedeira etc.  

A célula não é um entretenimento religioso! Repita junto comigo: A célula não é um 
entretenimento religioso!   

A Célula é um estilo de vida que nos envia ao campo de guerra: lutamos contra as trevas 
por amor a Deus e das almas de nossos irmãos. (cf. Ef 6,10). Temos que enxergar assim, orar 
assim, pregar para salvar, orar para curar e libertar, acompanhar para endireitar as vidas, de 
modo que gozem das maravilhas do Reino de Deus. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1 – Você tem costume e intimidade com a palavra de Deus? 
2 – O quanto tem permitido que a palavra mude sua vida, comportamentos, pensamentos? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Glorifiquemos a Deus por nos permitir viver desta forma e que não desanimemos no 

caminho da salvação. 
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 

Nesta semana faça um propósito de ler a palavra todos os dias e partilhar ela com alguém, 
ministrando-a na vida desta pessoa. 

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 

 

 Em outubro a Fidelidade celebra 21 Anos de Fundação. Aguardem novidades! 
 Grande Célula de Oração: Sábado dia 02 de Outubro as 19h00. 
 Grupo de Oração Parusia: Sábado dia 16 de Outubro 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: 23 de Setembro ás 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 


