
 
 

Roteiro da semana: De 27 de Junho a 03 de Julho de 2022 
Tema:  A Célula e o Crescimento Pessoal  

 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos  
 Fraternidade: Oração e partilha do lanche.  

 

    LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Peçamos ao Senhor o crescimento pessoal e espiritual 
 Salmo – Salmos 103, 1-5 - NTLH 
 Música: Cristo quer fazer em mim... Obra Nova |  

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura:  Efésios, 3,14-19 

 “...vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, 
comprimento, altura e profundidade.” 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Como todos sabemos, o ser humano é "um todo" um “ser”, é um complexo, lindo e 

diferenciado ser vivo, composto por corpo, alma e espírito, feito a imagem e semelhança de Deus, 
como nos relata o livro do Gênesis, com capacidades intelectuais, afetivas e espirituais únicas. 

Porém a grande maioria, se não, a totalidade de cada um de nós, somos desconfigurados dessa 
imagem e semelhança de Deus por conta dos nossos pecados, o que nos leva a atitudes e 
comportamentos as vezes um tanto infantilizados, errados, inadequados, inconsequentemente em 
nossas vidas que nos trazem grandes dissabores, nos levando a nos perder como pessoa, como ser 
humano.  

Afinal, somos frutos de nossas escolhas e decisões...  
Neste ano 2022, iniciamos o ano traçando um plano para nossa vida pessoal, como ele anda? 

O que ainda preciso melhorar para ser o homem e mulher que Deus sonhou para mim, ser Imagem e 
Semelhança de Deus?  

Preciso ser Melhor para o meu próximo, minha família, meus amigos...?  
A Comunidade Fidelidade deseja a você e a sua Célula que esse crescimento seja efetivo, buscar 

a Santidade nas ações ordinárias da Vida. Que a Benção de Deus e a Intercessão de Maria esteja sobre 
sua Vida e seus sonhos, que os planos de Deus sejam seus projetos para o restante deste Ano. 

Seja firme na busca por santidade, seja firme nas suas renúncias e seja feliz sendo totalmente 
de Deus. 

Lemos em Efésios, 3,14-19 - Você percebe que São Paulo nos diz que o desejo de Deus é 
claro em nossa vida? Qual é esse desejo?  

RESPOSTA: O CRESCIMENTO DE NOSSO HOMEM INTERIOR. 
A célula precisar ser esse espaço, onde damos passos para o crescimento desse “homem” (“SER” 

homem/mulher) interior, que nada mais é que o projeto original de Deus para nossas vidas: sermos 
Dele, com Ele e por Ele.  
 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL -  
1- A célula tem me ajudado no crescimento pessoal? Sim? Não? Por quê? 
2- Em qual área da minha vida ainda precisa melhorar para ser imagem e 
semelhança de Deus? Para ser um homem/mulher de vida interior? 

 



CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Devemos colocar diante de Deus nossas metas e planos, aquilo que precisamos ainda 

desenvolver e fazer crescer, e buscar conhecer também quais são os Seus planos e sonhos para a 
nossa vida, para unirmos os nossos sonhos e planos aos dEle. 
“Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens”. (Lucas 2,52).  

Cristo ao se encarnar como homem mostra-nos esta capacidade que temos de nos desenvolver, 
e de ir em busca daquilo que Deus preparou para nós.  

Que assim como Jesus que assumiu em sua vida este processo de crescimento pessoal e 
humano, nós também possamos assumir, com coragem e determinação, com a certeza de que Ele 
caminha conosco.  

E que nesse segundo semestre de 2022, a nossa fé em Deus seja renovada para aderirmos com 
confiança aos seus desígnios e a sua vontade em nossas vidas. 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 

Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite para a 
Célula. O que crescemos na Célula, desejamos aos irmãos afastados! 

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 

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:  Enviaremos neste Mês uma formação OnLine para sua formação.     
 

www.comunidadefidelidade.com 
 

A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda  
 

Muito obrigado – Deus te abençoe 
 


