
 
 

Roteiro da semana: De 13 a 19 de junho de 2022 
Tema:  Orar em todas as circunstâncias  

 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração e partilha do lanche. Pedir a um membro para orar.  
 Ação: Orar na Alegria do Espírito Santo – Um novo Pentecostes! 

 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Colocar as intenções comunitárias e orar no Espírito Santo clamando Efusão do Espirito Santo.  
 Salmo – Salmos 32, 11 NTLH 
 Música: Terra Seca – Link Enviado no Grupo de Líderes.  Ou Alegrai-vos! 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura:  Eclesiástico 30, 22-27 - “NÃO ENTREGUES TUA ALMA À TRISTEZA, NÃO 

ATORMENTES A TI MESMO EM TEUS PENSAMENTOS.”  
 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
No Catecismo da Igreja Católica (CIC), nº 2744, aprendemos que “orar é uma necessidade 

vital”. Ou seja, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença... A todo tempo!  
Nosso baluarte São Paulo nos ensina: "Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai 

graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo." I Tes 5, 17-18 
Neste ensino, convido você a pegar sua bíblia e lermos, Eclesiástico 30, 22-27. O objetivo deste 

ensino é nos lançarmos realmente nos braços de Deus e descobrirmos a Verdadeira Alegria que vem 
de Deus.  

É comum ver que as pessoas só param para rezar quando as coisas apertam, nas 
dificuldades... E nos momentos felizes? Ou para pedir a alegria? Deveríamos orar mais ainda...  

 

Para isso apresento 4 passos importantes para rezarmos com alegria: 
• PRIMEIRO = PEDIR A FÉ, pois sem a Fé, não iremos conseguir caminhar e muito menos 

saber qual é a verdadeira Alegria. É preciso acreditar na presença do Senhor em todas as situações e 
que Ele nos ouve em todas elas...  

 

• SEGUNDO = INTIMIDADE COM DEUS (ORAÇÃO), como iniciamos na célula anterior, 
precisamos buscar uma vida de oração, ter disciplina, virtude da Ordem, fazer um momento para 
oração. Muitos associam orar-oração somente a momentos tristes, choro, lagrimas, etc. Não! Quando 
está tudo bem, na alegria, devemos orar, louvar, agradecer e pedir que continuemos assim.  

 

• TERCEIRO = O DESEJO PELA SANTIDADE (BUSCA INCANSÁVEL DE MUDANÇA DE 
VIDA. Quando temos Fé, Intimidade com Deus, Vida de Oração, automaticamente vamos mudando 
de Vida, Buscando a Santidade, isso nos ajuda e ajuda nosso próximo. Tanto nos momentos felizes 
quanto nos tristes, devemos preservar a Santidade!  

 

• QUARTO = SER ALEGRE (NÃO SIGNIFICA VIVER SORRINDO OU RINDO DE TUDO). 
A Verdadeira Alegria vem do Coração de Deus. É sermos de Deus. É confiar e seguir perseverante. É 
entregar ao próximo o melhor de nós.  

Algumas provas e motivações bíblicas: 
O segredo para acessar essa fonte da alegria está no Espírito Santo (cf. Rm14, 17), porque 

“quem ama sempre se alegra na união com o amado”. 



“Alegrai-vos sempre no Senhor! De novo o digo: alegrai-vos!” (Filipenses 4, 4). 
“Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força” (Neemias 8, 10). 
“Alegramo-nos quando somos fracos e vós sois fortes “(2 Cor 13, 9) 
“O mau humor não é um sinal de santidade: “lança fora do teu coração a tristeza” (Ecle.11, 10). 
 
Se possível, ouvir e cantar novamente a música “Terra Seca” Fraternidade São João Paulo II 
https://www.youtube.com/watch?v=7AU4KXimRbY  
 
Precisamos pedir a Deus a graça da perseverança e da constância para que a oração seja, de 

fato, uma necessidade vital a ponto de, ao chegar o final do dia, termos dedicado alguns momentos à 
oração. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos incomode e movimente o nosso interior para isso, 
numa atitude de amor, de necessidade vital, numa escolha constante pela busca de uma comunhão 
mais íntima com Deus. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 
1- Como podemos vencer a tristeza pela oração e ações concretas? 
2- Durante o dia, qual o melhor horário para orar? Qual lugar escolho para orar? 

 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Para Santa Teresinha, o significado da oração é este: “Para mim, a oração é um 

impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto 
no meio da tribulação como no meio da alegria”. 

 
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 pelo Grupo 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 


