
 

 
 

Roteiro: Cuidando do nosso coração - De 18 a 24 de Outubro de 2021 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.  

 Ação: Converse com os irmãos demonstrando que o ama como irmão em Cristo.      
 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Oração: Deus quer habitar em nosso coração e acalmá-lo. 
 Salmo:  4 (NTLH) 

 Músicas: Acalma o meu Coração / Conheço um Coração 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Mateus 13, 13-23 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 O texto bíblico da parábola do semeador, Jesus compara os diferentes tipos de solos com o coração. 

Ele se refere a uma profecia de Isaías que diz: “E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta 
Isaías: (Releia os Versículos 14 e 15). Daí a nossa pergunta: Como está o seu coração? Vamos 
refletir em 3 pontos na palavra...  
 1 – O seu coração está indeciso? No versículo 19, Jesus disse que haveria pessoas com o coração 
indeciso onde a palavra seria semeada e pela demora em recebê-la, Satanás chegaria primeiro e roubaria 
essa semente antes que a pessoa se convertesse e encontrasse a salvação. 
 Você conhece alguém indeciso em entregar a vida a Jesus? Tem muita gente indecisa que visita a 
nossa Comunidade, as nossas células, até gostam e sabem que precisam tomar uma decisão de mudança 
de vida, mas ficam só pensando, protelando, deixando para um outro dia.  

A Bíblia nos diz que: “Por isso, como diz o Espírito Santo: “Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, 
não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele, no dia em que 
eles o puseram à prova no deserto. ” (Hebreus 3,7-8). 
 2 – O seu coração está endurecido? O profeta Isaías profetizou que chegaria um tempo em que 
as pessoas estariam com os corações endurecidos e isso dificultaria a sua conversão e entendimento das 
revelações divinas. Esse tempo chegou! Jesus nos fala de um coração endurecido, semelhante a uma 
rocha, onde a palavra seria semeada e até recebida, mas não permanecia, sendo de pouca duração.  

E chegando as críticas e perseguições naturais a qualquer cristão que deseja levar Jesus a sério, 
essas pessoas desistiriam com facilidade. Esses são os de coração endurecido, onde a palavra não penetrou 
com profundidade, não criou raiz, não foi consolidada a decisão. 
 3 – O seu coração está contaminado? “Outras pessoas são parecidas com as sementes que 
foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a 
ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos.”  

Existe também aquele coração que está tão envolvido com as coisas do mundo, com seus 
projetos particulares, com seus compromissos sociais, desesperados e ansiosos por conquistar riquezas, 
presos aos prazeres carnais que não conseguem nem parar para ouvir a mensagem do Evangelho. Esse 
estado do coração, Jesus denominou de “cheios de espinhos” que só vai trazer problemas, sofrimentos, 
decepções e por fim, a morte eterna. O que o impede de abrir seu coração para Jesus? Quais são os 
“espinhos” que estão sufocando o seu coração? Vamos partilhar para deixar nosso coração um terreno 
fértil. 



 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Como está o seu coração? Indeciso? Endurecido? ou cheio de espinhos? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Depois de tudo o que você acabou de ler e ouvir, como está seu coração? O seu coração está aberto 

à Palavra de Deus, ao convite de Jesus? O seu coração está pronto para frutificar como “uma boa terra? ” 
Diga agora para Jesus que o seu coração está preparado e aberto para recebê-Lo como o Dono da 

sua vida.  Abra seu coração para Jesus entrar agora mesmo, antes que venha Satanás e lhe roube essa 
oportunidade da salvação! Peça a Jesus para arrancá-los e libertá-lo de tudo o que impede de segui-lo. 
Entregue seu coração a Jesus! 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 

Durante a semana vamos cuidar de nosso coração espiritual, vivendo a palavra com 
amor. Um solo fértil. Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite. 

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 30 de Outubro as 18h30 - Missa em Ação de Graças 21 Anos de Fidelidade. 
 Dia 20 de Novembro às 19h00 – Noite das Esfihas – Convites a venda.  
 Novena à São Judas Tadeu: De 19/10 a 28/10 às 18h00 pelo Instagram. 
 Formação de Líderes: 28 de Outubro às 19h30. Enviaremos Vídeo.   
  
 Grande Célula de Oração: Sábado dia 06 de Novembro as 19h00. 
 Grupo de Oração Parusia: Sábado dia 13 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. 

 
Mais informações: www.comunidadefidelidade.com 

A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.  Muito obrigado – Deus abençoe 


