
 

 
 

Roteiro: Em tudo dai graças! - De 15 a 21 de Novembro de 2021 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Louvemos a Deus pela partilha fraterna.    
 Ação: Dar graças ao Senhor num momento de louvor pela partilha fraterna. Pelo amor dos irmãos.    

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Oração: Vamos glorificar e adorar o Senhor presente na célula. Cantos de exaltação e adoração. 
 Salmo:  Salmo 138 (NTLH) -  Escolha versículos. 
 Músicas: Cristo quer fazer em ti.  

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: 1 Tessalonicenses 5, 15–22 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS  
 Se percorrermos as livrarias, bancas de jornais, revistarias, inclusive nas publicações especializadas em 

temas científicos, sites, vamos encontrar uma infinidade de publicações a respeito do poder da gratidão, do 
agradecimento, do louvor.  

A prática diária do agradecimento e da gratidão proporciona inúmeros benefícios a pessoa.  
A neurociência explica que a felicidade está diretamente ligada à gratidão: “Quando a pessoa se sente 

grata, ela ativa o chamado sistema de recompensa do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar…” 
 
A psicologia elenca alguns benefícios proporcionados pela prática do agradecimento e da gratidão: 
1) Agradecer ajuda a reduzir muitas emoções tóxicas como a inveja, ressentimento e a frustração, 

aumenta de fato a felicidade e ajuda a lidar com a depressão; 
2) Quem pratica a gratidão tende a se comportar de maneira mais social; 
3) Ser grato ajuda no cuidado com a própria saúde; 
4) Agradecer antes de se deitar ajuda a melhorar a qualidade do sono; 
5) Agradecer ajuda a aumentar a autoestima; 
6) Quem agradece é capaz de reconhecer suas próprias conquistas ao invés de se comparar com quem 

tem mais dinheiro ou melhor posição social; 
7) Reduz o estresse e ajuda a superar traumas. 
 

Nós só temos que agradecer o progresso das ciências humanas com suas pesquisas que comprovam o 
que a palavra de Deus há milhares de anos já ensinava: O PODER DO LOUVOR, O PODER DO 
AGRADECIMENTO.  

Isso que significa: “Em tudo dai graças!”. 
Entre tantos motivos que temos para agradecer a Deus, está especialmente o precioso dom da vida. 

Dentre toda a criação está a obra prima de Deus - nós mesmos -, com nossa beleza estética, espiritual e 
intelectual.  

Com nossa inteligência somos capazes de perceber toda obra da criação. Deus nos deu esta capacidade 
cognitiva, de conhecer, separar, discernir, distinguir o que é animal, vegetal, as cores, dar nomes ao que Deus 
nos deixou, progredir nas descobertas cientificas, saber escolher que caminhos seguir. 

O louvor e o agradecimento são atitudes que percorrem toda a história da formação do povo de Deus: 
“DEPOIS DE TEREM COMIDO ATÉ FICAREM SATISFEITOS, LOUVEM O SENHOR, O SEU DEUS, PELA BOA TERRA 
QUE DEU A VOCÊS” (Dt 8,10). 

Se lá, desde a época de Moisés, o povo já era ensinado a agradecer ao Senhor por tudo o que ele nos 
fez, mais adiante o salmista não se cansa de exaltar a grandeza de Deus através de sua criação: “TU CRIASTE 



 

CADA PARTE DO MEU CORPO; TU ME FORMASTE NA BARRIGA DE MINHA MÃE..., TU VISTE QUANDO MEUS 
OSSOS ESTAVAM SENDO FEITOS, QUANDO EU ESTAVA SENDO FORMADO NA BARRIGA DA MINHA MÃE, 
CRESCENDO ALI EM SEGREDO, TU ME VISTE ANTES DE EU TER NASCIDO...” (Sl 139, 13-15) 

Dar graças ao Senhor gera em nós alegria em viver, desperta forças escondidas, força nas dificuldades, 
coragem e satisfação para continuar a trabalhar na sua obra. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1) Quais motivos que hoje você tem para louvar a Deus?  

2) Testemunhe algo para louvarmos juntos. 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
No primeiro final de semana de cada mês, nossa comunidade tem um motivo a mais para louvar a Deus. 

A Grande Célula de Oração. Todas as Células juntas para louvar ao Senhor. Que poder de oração.  
Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade de crescimento, por todos os que participam e por vocês 

membros de célula que fazem a evangelização. Amém! 
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Esta semana vamos louvar mais ao Senhor perante ao mundo, para assim testemunhar que somos 

felizes por sermos cristãos.  
Convide-os para conhecer e participar das células, grupos, missas, etc. Para conhecer a Comunidade 

Fidelidade. Lembrem-se: Todo preconceito se quebra com o conhecimento.  
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 04 de Dezembro 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 


