
 
 

Roteiro da semana: De 20 a 26 de junho de 2022 
Tema:  As Tentações...  

 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração e partilha do lanche. Pedir ao auxiliar de célula para orar.  

 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Peçamos ao Espírito Santo para nos iluminar nesta noite. 
 Salmo – Salmos 69, 2 - NTLH 
 Música: A escolha 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura:  Mateus 26, 41 

 “Vigiai e orai, para não cairdes em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca”  
 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Neste ensino de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre as tentações através de alguns 

santos. Na oração do Pai Nosso dizemos: “Não nos deixeis cair em tentação...”, ou seja, teremos 
tentações, e com a Oração e entrega a Deus saberemos como não cair. 

Ao dizer ‘Não nos deixeis cair em tentação’, pedimos a Deus que não nos permita trilhar o 
caminho que conduz ao pecado. Este pedido implora o Espírito de discernimento e de fortaleza; solicita 
a graça da vigilância e a perseverança final. (…) A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas 
dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela firma a resolução de resistir às tentações e 
superar os obstáculos na vida moral.” 

Os fiéis pedem a Deus, em oração, na Liturgia das Horas: “Dai-nos força para resistir à tentação, 
paciência na tribulação e sentimentos de gratidão na prosperidade”. A prece exprime o estado de 
espírito de quem se vê diante de Deus com suas limitações, entre as quais está a tentação, que se 
manifesta de muitas maneiras. 

Santo Agostinho mergulhou fundo no mistério das tentações. Ele ensina: 
“Nossa vida é uma peregrinação. E, como tal, está cheia de tentações. Porém, nossa maturidade 

se forja nas tentações. Ninguém conhece a si mesmo se não é tentado; nem pode ser coroado, se não 
vence; nem vencer, se não luta; nem lutar, se lhe faltam inimigos”. 

“Toda tentação é uma forma de inquisição. Por meio dela o homem se conhece a si mesmo”. 
“O demônio não influencia nem seduz ninguém se não encontra terreno propício. Quando o 

homem ambiciona uma coisa; sua concupiscência legitima as sugestões do demônio. Quando um 
homem teme algo, o medo abre uma brecha em sua alma pela qual se infiltram suas insinuações. Por 
essas duas portas, a concupiscência (um forte desejo, uma cobiça exagerada por algo) e o medo, o 
demônio se apodera do homem”. 

Santo Afonso ensinou: “Não devemos recear de estar sem a graça de Deus pelo fato de 
sermos tentados; pelo contrário, então devemos esperar ser mais amados por Deus. Não são os maus 
pensamentos que fazem perder a Deus, mas sim os maus consentimentos. O meio mais necessário e 
mais seguro para vencer as tentações é recorrer logo a Deus com humildade e confiança. (Sl 69,2).  

A experiência mostra de sobra que quem recorre a Deus nas tentações, não cai; quem não 
recorre, cai; especialmente nas tentações impuras” (Sb 8,21). 



“Ninguém pode resistir às tentações impuras da carne, se não se recomenda a Deus no 
momento da tentação. A castidade é uma virtude que não podemos praticar, se Deus no-la não 
concede. Deus, porém, só a concede aos que a pedem”. 

São Bernardo disse que: “Quantas vezes vencemos as tentações, tantas vezes somos 
coroados”. A concupiscência da carne, nossa grande fraqueza e fonte de tentações, engloba de modo 
especial a impureza, a curiosidade mórbida, a pornografia, os prazeres carnais proibidos, os adultérios, 
as infidelidades, as traições, as violações, os assédios, etc. Mas abrange também as iras, as inimizades, 
as rixas, os maus tratos, as violências de todo tipo, as agressões, as injúrias, as maledicências, as 
calúnias, as fofocas, as mentiras. 

O ser humano sempre esteve submetido às tentações, como ensina o Catecismo da Igreja 
Católica: “As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel; não permitirá que 
sejais tentados acima de vossas forças. Mas, com a tentação, Ele vos dará os meios de sair dela e a 
força para a suportar” (1 Cor 10,13). Essa certeza também existe em relação às “tentações modernas”. 
 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 
1. Já passou por alguma tentação e soube discernir que era do inimigo de Deus para sua vida? 

 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Todos somos tentados a tudo isso, a que devemos resistir pela oração e vigilância. 
Mas tentação não é pecado. É sugestão e convite para pecar. Mesmo Jesus foi tentado. E 

venceu as tentações. Não nos admiremos de sermos tentados, desde que resistamos a esses 
convites e sugestões para o mal. Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças, 
dando-nos sempre a graça de resistir, porque Ele “nunca manda o impossível, mas nos ordena 
que façamos o possível e peçamos o que não nos é possível” (Santo Agostinho). 

 
EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 

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 


