
 

 
 

Roteiro: O SEU SIM FORTALECE O MEU SIM - De 06 a 12 de Dezembro de 2021 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.  
 Ação: Pergunte aos irmãos qual importância da Célula em sua vida.  

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 

 Oração: Oremos pedindo um renovar em nossa Vida Celular e Missão. 
 Salmo:  Salmo 40 (NTLH) 
 Músicas: A escolha 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: 1 Sm 3, 1-10 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS  
Nunca pensamos que ficaríamos tanto tempo distantes. Tanto tempo em encontros remotos.  
Um tempo em que abraços, olhares, um ombro amigo se reduziram a quadradinhos numa tela, 

a mensagens no celular, a ligações por telefone. 
Um tempo que exigiu persistência. Um tempo que exigiu perseverança. Muitos desistiram...  
Nem todos conseguiram passar por essa fase e seguir conosco. Mas, se você está refletindo 

este estudo neste momento, em sua célula, certamente foi capaz de lidar com todos os desafios e 
manter seu SIM a Deus firme e forte! 

Ser de Deus nos exige estar preparado para dizer SIM a Ele. 
O seu sim foi fundamental para fortalecer o sim de todos os que estão à sua volta hoje, na sua 

célula. Você, líder, fortaleceu os membros por meio do seu sim. Você, membro, fortaleceu seu líder a 
cada encontro deste tempo, a cada semana em que confirmava - “sim, estarei com vocês em nosso 
encontro celular”. Todos nós certamente fortalecemos a liderança das células e o sim de cada membro 
de nossa Paróquia! 

Todos nós só podemos dizer uns aos outros: obrigado por seu sim! Diga ao seu irmão ao seu 
lado: obrigado por seu sim! Ele fortalece o meu sim! 

Por causa deste sim, estamos em tempo e condições de voltar com nossas células presenciais, 
com toda a segurança que o momento ainda exige. Vivemos um tempo de encontro e reencontro. 
Talvez, agora, você já esteja vivendo a bênção de uma célula presencial. Se ainda não está, já 
certamente está sonhando com esse momento, que se aproxima cada vez mais. 

Impossível falar de SIM a Deus e não falar de Maria, a Mãe de Jesus. É nosso maior modelo de 
entrega à vontade de Deus e todo o plano de salvação foi possível por meio do seu sim. Primeiro, ao 
aceitar o plano de Deus em sua vida (Lc 1, 38) e, depois, por compreender que a vontade de Deus 
deveria prevalecer em seu sim durante toda a sua vida, até mesmo diante da cruz de seu filho. 

E toda a história do cristianismo é recheada de SIM a Deus: desde Abraão e Moisés, 
passando pelos apóstolos de Jesus, Paulo, os primeiros santos e doutores da Igreja, as santas de nossa 
Igreja, os padres, os leigos e tantos anônimos, que ajudam todos os dias a manter nossa fé viva. Sem 
o SIM dessas pessoas, não teríamos nem sequer o privilégio de participarmos de uma missa, de sermos 
batizados, de ouvir uma pregação, de receber um convite para uma célula. 



 

Como o jovem Samuel, como vimos na leitura de hoje, o cristão deve estar sempre pronto para 
qualquer chamado de Deus. Às vezes é difícil reconhecer a voz do Senhor. Reconheceu-a Samuel só 
depois de ter sido alertado pelo sacerdote Eli, a quem recorreu e que lhe sugeriu o modo de se 
comportar: “Preste atenção!”. Assim, cada um de nós servimos de alerta ou de guia para que nossos 
irmãos de célula reconheçam a voz do Senhor e se coloquem à disposição. “Preste atenção! Deus 
fala com você!” 

Se não pararmos para ouvir Deus, como aconteceu com Samuel, que estava dormindo no templo 
do Senhor, onde estava a Arca da Aliança, o lugar onde há a presença viva de Deus, não vamos crescer 
nem humana nem espiritualmente. Precisamos ter a graça de aprender a ouvir Deus, porque isso é 
um aprendizado. O Senhor não vai se dirigir a nós com uma voz audível, mas vai falar conosco em 
nosso interior, no nosso coração. Só assim teremos a coragem de mudar as coisas, de perseverar, de 
seguir com nosso SIM diário. 

Que nosso sim seja diário! Que nosso sim seja mais forte do que os desafios e dificuldades 
do dia a dia para perseverar. “Eis-me aqui. Fala, Senhor, que teu servo escuta.” 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. Qual o seu maior desafio para sustentar o SIM no projeto celular e em sua vida com 

Deus? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Já agradeceu pela perseverança de seus irmãos de célula? Da força que vocês 

construíram juntos durante todo esse tempo? Faça isso agora! Que tal um momento de ação 
de graças por sua família celular? Diga a cada um: o seu sim fortalece o meu sim! 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
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 

 Bazar Beneficente: Sábado dia 11/12 das 9h00 as 17h00 na Rua das Flores 
 

 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 


