
 

 
 

Roteiro: SER DE DEUS NAS PEQUENAS COISAS 
De 29 de Novembro a 05 de Dezembro de 2021 

 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.  
 Ação: Receber os irmãos com algum elogio espiritual.  

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 

 Oração: Orar uns pelos outros em Cristo pedindo o Espirito Santo. 
 Salmo:  Salmo 118, 137-144 (NTLH) 
 Músicas: O que agrada a Deus 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Lc 16, 9-11 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS  
Ser de Deus também é fazer as pequenas coisas com grande amor. 
E uma grande verdade, às vezes esquecida por nós, é que a vida é feita das pequenas coisas. 

Alguns privilegiados têm a oportunidade de fazer grandes coisas em algum momento de sua trajetória. 
Mas é fato que a maioria das pessoas, as pessoas “normais”, como costumamos dizer, talvez passem 
a vida inteira sem a chance de fazer algo realmente grandioso aos olhos do mundo. E está tudo bem! 

Então, nossa oportunidade de agradar a Deus e de ser de Deus está definitivamente nas 
pequenas coisas que nos são confiadas todos os dias, no dia a dia de nossas vidas. 

A Palavra de Deus e a vida e reflexões dos santos estão cheias de exemplos do quanto ser fiel 
no pequeno agrada demais a Deus, como lemos na leitura de hoje.  

Para nos ensinar, Deus se revela nos pequenos detalhes de nossas vidas. E, em toda a história 
do povo de Deus, demonstra apego pelas pequenas coisas.  

Jesus falou disso diversas vezes, como vemos na Sagrada Escritura.  
●    “E tu, Belém Efrata, tão pequena” (Mq 5, 1-4) 
Ao explicar como seria a cidade onde nasceria o Salvador de todo o povo de Deus, o profeta 

Miquéias começa com um adjetivo: “tão pequena”. Belém era uma cidade muito pequena e sem muita 
importância para os negócios e para o comércio da época. Mas Jesus ali nasceu. 

●    "Dei-xai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o Reino dos Céus é para 
aqueles que se lhes assemelham" (Mt 19, 14) 

Jesus nos lembra de que as almas que entrarão no Céu são as conseguem ver nas pequenas e 
simples coisas as belezas de Deus. 

●    "O senhor respondeu: 'Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre 
o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!” (Mt 25,23) 

Assim como na leitura que refletimos hoje, Jesus nos alerta que nossas conquistas são passo a 
passo, construímos a vida tijolinho a tijolinho; pequeninas coisas que, juntas, se tornam importantes 
feitos. Temos de ser fiéis no pouco e Deus nos confiará muito mais. 

●    “O Reino dos Céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no 
seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as 



 

outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos” 
(Mt 13, 35) 

Mais uma vez, Jesus nos diz que tudo começa de algo muito pequeno. Ele ainda diz que, se 
nossa fé tivesse o tamanho do grão de mostarda, moveríamos montanhas (Mt 17, 20).  

Começar do pequeno e perseverar faz toda diferença. Não vos deixeis levar pelo gosto 
das grandezas; afeiçoai-vos com as coisas modestas” (Rm 12, 16) 

A mania de grandeza nos faz achar que temos todo controle material e espiritual e nos leva à 
soberba. O soberbo se esquece de que é uma simples criatura, que saiu do nada pelo amor e chamado 
de Deus, e que, portanto, depende do Senhor em tudo. Além de alertar os romanos, Paulo diz também 
aos Gálatas: “Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo” (Gl 6,3).  

A mania de grandeza ainda nos leva a outros pecados: orgulho, vaidade, vanglória, arrogância, 
prepotência, presunção, autossuficiência, amor-próprio, exibicionismo, egocentrismo, egolatria… 

Jesus nos apresenta com extrema humildade e simplicidade e exige de nós somente o amor a 
Deus e ao próximo. Todo o restante é consequência. Seu estilo e apreço à pequenez se revela em toda 
Santa Missa: se faz presente em um pequeno pedaço de pão, em um gole de vinho. Nessa pequena 
porção, há tudo. O amor de Deus, Sua paz, sua reconciliação conosco, o próprio Deus. 

Se Ele se faz pequeno assim para habitar em nós, por que dependeríamos de coisas grandiosas? 
 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1.    Você tem “mania de grandeza” em alguma área da sua vida?  
2.    Ela atrapalha seu relacionamento com Deus e sua busca por santidade? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
“O Céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e tem a coragem de viver 

pequeno” (Padre Léo, fundador da Comunidade Bethânia) 
 

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: Retomamos em fevereiro de 2022 
 Grande Célula de Oração: Sábado dia 05 de Fevereiro de 2022 ás 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. 
 

Pausaremos as atividades da Comunidade e as Células de 15/12/2021 à 15/01/2021 
 

Mais informações: www.comunidadefidelidade.com 
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.  

Muito obrigado – Deus abençoe 


