
 

 
 

Roteiro: Discípulos dispostos a servir a Deus - De 22 a 28 de Novembro de 2021 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche. Deixe o Auxiliar ou um membro fazer 

a oração da partilha. 
 Ação: Diga aos irmãos: “Estou feliz por sua presença”. Mesmo aos mais assíduos e parentes! 

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 

 Oração: Interceda pelos participantes da Célula que não estão presentes e pela casa que 
nos acolhe e pela multiplicação de todas as Células e Líderes. Orar uns pelos outros em 
Cristo pedindo o Espirito Santo. 

 Salmo:  46, 1 (NTLH) 
 Músicas: Vem Espirito, sozinho eu não posso mais. 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Mateus 28, 20 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS  
 O Senhor está conosco todos os dias, nós não estamos sozinhos, não somos órfãos, nós 

não fomos abandonados; pelo contrário, a presença amorosa de Deus se faz presente em nós.  
Jesus está entre nós pela Sua Palavra, a Palavra viva de Deus é a presença d’Ele entre 

nós. Jesus está entre nós na Eucaristia, é Seu Corpo e Seu Sangue. Jesus está entre nós 
quando nos reunimos em Seu nome, quando dois ou três estão reunidos em Seu nome, Ele se 
faz presente entre nós. 

O Senhor está presente aqui na célula, na igreja, na comunidade e na família que se 
reúne para glorificar o Seu nome, está presente no meio do Seu povo; o Senhor caminha 
conosco na nossa solidão, na nossa oração pessoal, quando invocamos o Seu nome, a Sua 
presença está entre nós.  

E assim como o Senhor está em nós e entre nós, precisamos levá-Lo aos outros, pois 
Ele nos ordena a fazer discípulos entre todos os povos. A nossa missão é sermos discípulos 
e formar discípulos do Senhor!  

O discípulo é aquele que faz parte da escola de Jesus e aprende com Ele; e tudo o que 
aprende do Senhor ensina aos outros, forma os outros. A vida nova, que o Senhor trouxe para 
nós, precisamos levá-la aos outros. Nós somos batizados na autoridade do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo; somos mandados ao mundo para formar outros discípulos.  

Faça discípulos em sua casa, na sua família, faça discípulos entre os seus; onde quer 
que você esteja seja um missionário, seja audacioso em anunciar e proclamar que Jesus é o 
Senhor da nossa vida! Ele que subiu ao toque da trombeta, Ele está no meio de nós, conduzindo 
nossos passos para permanecermos sempre em Sua presença até a nossa vida eterna junto 
com Ele. 

 
 
 



 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Você é um discípulo de Jesus? Deseja ser? 
2. Por que temos tanta dificuldade em conseguir mais discípulos missionários?  
3. Você entendeu o método das Células de Evangelização e que a célula deve ser formadora 

de discípulos? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Vamos fazer entre nós e com o Senhor um Pacto de Confiança 
(Líder deve explicar brevemente e entregar material impresso para rezarem todos juntos a fórmula ou ler devagar e todos repetirem) 

 

Pacto – Aliança de Confiança 
“Prometo manter em segredo tudo o que for compartilhado dentro da célula, de modo que 
tenhamos uma atmosfera de confiança. Eu reconheço que o meu líder tem liberdade de 
compartilhar com o supervisor ou outra autoridade, o que “for necessário” para o meu 
crescimento.  

Mas eu mesmo jamais espalharei coisa alguma do que for compartilhado pelos meus 
irmãos na minha célula. Eu declaro que sou obediente ao meu líder de célula e aos meus 
irmãos de célula em tudo o que for bom para minha edificação e dos irmãos”. 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
É possível pensar em multiplicação? Sim... Sempre.  
Convide seus alvos 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 

 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 


