
 
 

Roteiro da semana: De 06 a 12 de junho de 2022 
Tema:  É preciso rezar, e rezar muito 

 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração e partilha do lanche. Pedir a um membro para orar.  

Ação: Falar aos irmão da necessidade de multiplicar a evangelização.  
 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Colocar as intenções comunitárias e orar no Espírito Santo.  
 Salmo – 51 
 Música: Tudo pode ser mudado pela oração. Cristo quer fazer em mim.  

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura:  João 15, 1-27 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Faremos neste mês uma direção espiritual para aprender concretamente a ter uma vida de 

oração. Antes de iniciar a parte prática, estamos colocando as bases para enxergar a necessidade da 
oração, porque sem essa visão, não conseguiremos rezar de forma eficaz, isto é, a oração não será 
um meio de santificação. 

Ser santo é agir divinamente, o que só é possível participando da natureza divina. Para 
isso, vimos ser necessário ter a graça santificante, dom criado por Deus, embora de ordem 
sobrenatural. Exige de nós muita oração. Contato com Deus em seus sacramentos. 

Ora, como a graça é uma realidade sobrenatural, não pode desenvolver-se por meios puramente 
naturais, precisamos do auxílio do Espírito Santo. E como alcançamos isso? 

Assim como o agricultor não pode colher nada, por maiores que sejam seus esforços, se não 
houver sol, do mesmo modo o homem mesmo que em estado de graça não pode tornar-se santo, não 
obstante seu desejo e empenho, se Deus mesmo não intervier a seu favor. E Deus só intervém se 
ORARMOS! A essa intervenção damos, pois, o nome de graça atual, o auxílio de Deus.  

Seja como for, os Santos e os grandes diretores espirituais ensinam com voz unânime que: “a 
forma ordinária de Deus agir por meio de graças atuais chama-se oração.” 

Quem muito quer fazer, mas pouco quer orar, é quase certo que nunca sairá do lugar. 
Deus nos deu a oportunidade de, por meio da oração, estarmos em contato, de forma 

muito mais próxima, com Ele. Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso e a partir do próprio 
exemplo mostrou como devemos sempre nos preocupar em mantermo-nos perto do Pai, e 
principalmente em clamar demonstrando nossa total confiança plena e unicamente Nele, o Senhor do 
Universo. Sem oração, as portas da alma permanecem fechadas, e a graça habitual, por falta 
de cuidado, corre o risco de morrer por inanição (Fome).  

A oração é o alimento da alma, é o que alimenta a fé. Assim como nos alimentamos diariamente 
para o sustento do corpo, é necessário alimentar diariamente também a alma para o sustento da fé.  

Deus espera a nossa oração e o nosso clamor, a fim de o reconhecermos como Deus. 
Por isso insistimos tanto na necessidade de combater os pecados veniais, de pecado em pecado 

vamos em direção à tibieza e daí à mais acachapante acídia. Também nisso a oração tem um papel 
importantíssimo. Deixado a si mesmo, o homem não tem como superar todos os pecados veniais. 

É evidente, para usar uma metáfora, que homem algum vive sem respirar, pois é assim que 
obtém oxigênio. Ao mesmo tempo, para poder respirar, ele precisa de uma quantidade inicial de 



oxigênio que possibilite o adequado funcionamento do organismo, inclusive a respiração. O oxigênio é 
a graça; a respiração, a oração. Sem a graça, não há oração; mas, sem oração, a alma morre de 
asfixia, assim como o homem, para respirar, precisa de ar, mas só tem o ar de que precisa se respirar. 
A graça opera, mas cabe à alma, com a ajuda da graça, cooperar com a mesma graça, de modo que, 
sem a primeira, não há a segunda e, sem a segunda, a primeira não dá fruto. 

Claro que quanto mais se orar melhor. Então, dedicar tempo à leitura da Bíblia, à interpretação, 
à reza do terço entre alternativas que promovem ainda mais aprofundamento, também é muito 
importante. Inclusive, é o que se recomenda pela Igreja: ler a Palavra e rezar o terço diariamente. 

Ter a consciência de que o mal existe, embora muitas vezes não o percebamos claramente, até 
por já estar tão intrínseco na sociedade, nos ajuda a perceber ainda melhor a necessidade da oração. 
Portanto, como está em São Mateus 26,41: “Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito 
está pronto, mas a carne é fraca”. 

É comum ver as pessoas se desesperarem e clamarem a Deus apenas nos momentos de 
dificuldade, mas, muitas vezes, se a oração fosse diária, esse momento de dificuldade não teria tanto 
domínio sobre nossas emoções e como lidamos com ele, não nos apavoraria, pois a confiança plena 
em Deus existiria e teria sido alimentada e fortalecida, pois, assim como diz a Palavra: "Se Deus é por 
nós, quem será contra nós?" (Romanos 8, 31). 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 
1- Como é sua vida de oração? Que propósito podemos fazer para melhorar? 

 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem o coração puro e unido 

a Deus, sente em si mesmo uma sua vida de e doçura que inebria e uma luz maravilhosa que o 
envolve. Nesta íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera, fundidos em um só, de 
tal modo que ninguém mais pode separar. Como é bela esta união de Deus com a sua pequenina 
criatura!  É uma felicidade impossível de se compreender. Ore sempre...  

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
(Relembrar e pedir se fizeram o evangelismo da Semana anterior) 

Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite para a Célula.  
A participação da Santa Missa (ao menos aos domingos) e nos outros compromissos, 

garantir que o dia da célula seja sagrado, isto é, que nenhum outro compromisso vai se sobrepor.   
Vamos MOTIVAR nossos irmãos a participarem do Grupo de Oração Sit Mihi Lux. 
 

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 pelas 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 DE NOVAS DATAS 

Novos tempos demandam novas estratégias. Logo teremos novidades...  
 

 Nosso Grupo de Oração e Grande Célula agora serão todas as SEXTAS FEIRAS às 19h30 no 
Grupo Sit Mihi Lux: Venha participar com sua Célula - Sextas Feiras às 19h30.   
Louvor – Adoração – Cura interior – Partilha – Atendimento de oração e psicológica. 

 

 Formação de Líderes:  A partir de junho informaremos novas datas e formas de 
Treinamento de Líderes.    
 

Mais informações: www.comunidadefidelidade.com 
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda - Muito obrigado – Deus te abençoe 


