
 

 
 

Roteiro: O caminho da bênção – 25 a 31 de Outubro de 2021 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.  
 Ação: Abençoe seus irmãos ao recebê-los com um sorriso! 

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Oração: Vamos clamar a benção de Deus sobre nossos projetos, nossas Células e 
nossas vidas.  

 Salmo:  A Escolha do Líder, que componha o tema. (NTLH) 
 Músicas: Benção sobre Benção.  Restaura nossa casa Senhor...  

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: : I Samuel 12, 24 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 O texto que lemos nos apresenta alguns princípios fundamentais na vida de todo o cristão.  
O fato é que se quisermos alcançar nossos objetivos em Deus, devemos buscar constantemente Sua 

presença e caminhar por esses princípios. Nossas conquistas dependerão da maneira de nos apresentarmos 
diante do Senhor e de como nos portaremos frente aos desafios que surgirão.  

Vamos ver quais são esses princípios que devem nortear nossa caminhada de fé, na busca 
dos nossos objetivos: 

 

1- Temor a Deus: “Temam o Senhor...” (versículo 24a). O temor a Deus (reverência, respeito e 
consideração que devemos ter por Ele) nos atrairá até Sua presença. Esse temor deve envolver: 

a) Santidade: (II Coríntios 7, 1): Quando tememos a Deus somos aperfeiçoados na nossa 
santidade, e isso nos ajudará a ficarmos atentos a alguns aspectos da nossa vida, são eles:  

- pensamentos – (Colossenses 3, 2) - Temos que vigiar, direcionando nossos pensamentos às coisas 
de Deus e não as que estão aqui na terra (imoralidade, morte, vingança, engano...); 

- linguagem - (Colossenses 3, 8) – Precisamos modificar o nosso linguajar. Palavrões, murmurações, 
fofocas e xingamentos não podem mais fazer parte do nosso vocabulário; 

- comportamento – (I Pedro 3, 1-2) – O comportamento de todos nós (homens e mulheres) deve ser 
condizente com o que cremos e pregamos. Devemos tomar cuidado com a desonestidade, mentira, roupas 
provocantes, para que as pessoas não se afastem de Deus por nossa causa. 

b) Obediência: A obediência é uma característica do temor. Obedecer à Palavra de Deus e aos 
comandos de nossos líderes revelará o nosso temor a Deus (leia Êxodo 24, 7 e Hebreus 13, 17). 

 

2 – Serviço Fiel: “... e sirvam a Ele fielmente com todo coração” (versículo 24b). Esse serviço fiel está 
relacionado a duas qualidades: 

a) Disposição: (João 12, 26): É a vontade de servir ao Senhor com o nosso trabalho. Deus certamente 
honrará e abençoará àqueles que se dispuserem ao seu serviço; 

b) Fidelidade: (Mateus 25, 21): A fidelidade nos fará entrar no melhor de Deus para as nossas vidas. 
Ser fiel é ouvir a voz de Deus e obedecê-la diariamente, e quando cairmos, levantar e continuar sem desistir. 

3 – Gratidão: “Lembrem as grandes coisas que Ele fez por vocês” (versículo 24c). Deus fez grandes 
coisas por nós e fará coisas ainda maiores. A gratidão deve representar: 

a) Reconhecimento: (Isaías 33, 13): Tudo o que temos vem de Deus, pois todas as coisas são Dele. 
Deus espera encontrar em nós um coração grato pelo que Ele fez; 



 

b) Consagração: (II Crônicas 29, 31): O Coração grato deve nos levar a uma completa consagração a 
Deus, dedicando-Lhe tudo o que somos e temos, pois Ele é fiel e levará em conta tudo o que Lhe fizermos e 
Lhe entregarmos como fruto de gratidão.    

 
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 

1. Você está no caminho da bênção? Partilhe!  

2. O que precisa mudar na sua vida para ser mais abençoado? 

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
A bênção de Deus está reservada a todos que reconheçam o que Ele fez por nós. O que de melhor 

Deus fez por nós foi ter enviado Seu Filho para nos salvar. É preciso receber esta bênção com amor. 
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Durante a semana vamos cuidar de nosso coração espiritual, vivendo a palavra com 

amor. Quem podemos convidar para visitar nossa Célula? Já estamos pensando na 
multiplicação? Com temor a Deus e com mudança de atitudes vamos convidar nosso OIKOS!  

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 
 


