
 

 
 

Roteiro: O Caminho de Emaús – Propósito da Missão  
De 08 a 14 de Novembro de 2021 

 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Partilhe. A Alegria de poder partilhar santifica.   
 Ação: Convide um irmão diferente para orar pelos alimentos.    

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Oração: Oremos uns pelos outros na presença do Senhor  
 Salmo:  4 (NTLH) 
 Músicas: Força e Vitória / Ao Partir do Pão  

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: : Lc 24, 13 - 35 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 Uma das mais belas passagens da palavra de Deus se encontra nesta narrativa: o caminho de cerca de dez 

quilômetros, entre Jerusalém e a aldeia chamada Emaús. Neste trecho aconteceram coisas entre Nosso Senhor Jesus 
Cristo, já ressuscitado, e dois de seus seguidores. Coisas que estão relacionadas diretamente com nossa vida espiritual e 
que nos servem como um verdadeiro itinerário de vida espiritual.   

Para que aproveitemos bem este itinerário, o que primeiro devemos fazer é ler e reler com muita atenção a 
passagem bíblica, de coração e mente aberta e deixar o Espírito Santo nos revelar tudo de maravilhoso e surpreendente 
que existe neste caminho, neste itinerário.  

Podemos trilhar este caminho fazendo dele nosso itinerário espiritual. 

1) Seguiam dois a dois: Jesus teve o cuidado de enviar seus discípulos sempre em duplas, nunca sozinhos, 
mostrando-nos assim o sentido de comunidade, companheirismo, partilha, para que, quando nos sentirmos sós, 
tenhamos em quem nos apoiar. Devemos sempre ter alguém em quem possamos confiar quando precisarmos. Caminhar 
sozinho é se expor aos perigos do caminho sem ter a quem recorrer quando precisar. 

2) Conversavam entre si e estavam tristes: É natural em nossa vida e caminhada espiritual ficarmos desanimados, 
devido às circunstâncias, não todas, mas de certos momentos. Os dois discípulos estavam tristes devido à morte de Jesus 
que abalou a comunidade cristã: mataram o Mestre! Quem não ficaria desanimado?! 

3) Mas Jesus se colocou no meio deles: Embora tenhamos momentos de tristeza por vários motivos, Nosso 
Senhor SEMPRE ESTÁ CONOSCO, mesmo que não o percebamos, como os dois não perceberam. É promessa d´Ele: “Eis 
que estareis convosco todos os dias até o fim” (Mt 28,20) 

4) Jesus tomou a iniciativa de conversar com eles: É sempre Ele quem toma a iniciativa de nos chamar “Vem e 
segue-me” (Mc 1,17); “O que é que vocês estão conversando? ” (Lc24, 17) e hoje Ele continua a nos chamar através da 
oração, da leitura da Palavra, da Igreja e pelos acontecimentos, nos chama e inicia um diálogo conosco. 

5) A palavra de Deus: “E começou a explicar todas as passagens das escrituras que falavam d´Ele...” (Lc24, 27). Na 
palavra de Deus está contida toda a história de amor de Deus para conosco, o plano de salvação que nos livrou do pecado 
e da morte por Jesus Cristo.  

Nestes nossos tempos em que se multiplicam as ofertas de caminhos errados, de falsas doutrinas, do ateísmo, a 
palavra de Deus deve ser nossa referência, nossa fonte de consulta para iluminar nossos passos, deve ser nosso 
fundamento, nossa segurança na verdade, deve ser ainda fonte para a nossa oração (Léctio-Divina). Observemos que 
enquanto Nosso Senhor lhes falava das escrituras seus corações se abrasavam. A palavra de Deus produz em nós o calor 
do amor por ela. 

6) Fica conosco Senhor, já é tarde: Aqueles dois foram solidários com o “viajante” inesperado que se colocou 
entre eles durante a viagem. Mesmo desanimados o acolheram, pois sabiam dos perigos da noite. Este pedido pode ser 



 

transformado em um grande pedido de oração o Nosso Senhor Jesus Cristo: “Fica conosco Senhor”, pois bem sabemos 
dos perigos da noite, escuridão espiritual (provações, falta de fé, tentações do inimigo, desânimos, aridez espiritual, entre 
tantos outros perigos que nos espreitam). Sabendo que quando o Senhor está conosco estamos seguros. Cultivarmos o 

hábito de orar: “Fica conosco Senhor, fica conosco Senhor”, não é cultivarmos uma oração desesperadora, mas, 
querermos a companhia do Senhor em todos os momentos de nossas vidas, especialmente nos momentos difíceis, 
escuros... 

7) E o reconheceram no partir do pão: Este “partir do pão” tem um significado muito forte e impactante na vida 
de todos os cristãos católicos por dois principais e grandes motivos: 

a) A vida Eucarística: Aqueles dois discípulos tiveram, ainda que não totalmente clara, uma experiência eucarística 
neste “reconhecimento do Senhor no partir do pão”. Mas Nosso Senhor desaparece diante deles, assim como no pão 
eucarístico, Ele está lá, mas não O vemos;    

b) O pão repartido, compartilhado: O “partir do pão” tem ainda esta extensão social. Nosso Senhor multiplicou 
os pães para saciar a fome daquele povo que o seguia (Mt 14,13-21). Ele multiplicou o pão, mas deu também uma ordem: 
“dai-lhes vó mesmos de comer” ou em outras palavras, queria que aprendêssemos a partilha, a ajuda mútua. Quando isto 
acontece em nosso meio a fé está sendo vivida e o Cristianismo acontecendo; assim acontece também em nossas células. 

8) Eles se levantaram e foram contar aos outros...: Quando Nosso Senhor se colocou no meio deles, no início da 
viagem aqueles dois estavam tristes, “desmotivados”, porque seus sonhos e suas esperanças em Jesus foram por água 
abaixo. Mas, após o reconhecerem no partir do pão, LEVANTARAM-SE NA MESMA HORA e voltaram a Jerusalém para 
contar aos outros que JESUS ESTAVA VIVO, RESSUSCITOU! Isto é o evangelismo. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Como tem sido minha caminhada com Cristo.  

2. O que na palavra mais me chamou atenção? Dos tópicos... 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
A certeza da ressurreição, da salvação, é a nossa força para a evangelização, somente após esta 

experiência do Senhor Ressuscitado é que eles saíram alegres, felizes pelo Senhor e dispostos a levar sua 
mensagem a toda gente. Não desista da célula e de convidar seu oikos! 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Nesta sociedade desconfigurada, discutam como você e sua célula, podem mostrar o amor de Jesus à 

uma pessoa ou grupo que precisam da revelação do amor de Jesus. Pode ser uma mensagem escrita ou uma 
ação de amor. Usem a criatividade e busquem no Senhor as formas precisas de alcançar essas pessoas. 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 20 de Novembro às 19h00 – Noite das Esfihas – Convites a venda.  
 Formação de Líderes: 25 de Novembro às 19h30. Presencial! 
 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 


