
 
Roteiro da semana: De 05 a 11 de dezembro de 2022 

Tema: Maturidade na Vida e na Fé 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos  
 Fraternidade: A partilha é uma benção de Deus. Oremos pelos alimentos partilhados. 
  

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Peçamos a Deus a Efusão do Espírito Santo. 

Adoremos em Espírito e em Verdade  
 Salmo: 40, 1-3 (NTLH) | Música: Me faz Novo.    

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: I Coríntios 13, 10-11 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
  O cristão precisa buscar maturidade. Assim como se espera que no plano natural à medida 

que o tempo passa as pessoas se tornam adultas, também se deve esperar um amadurecimento na 
vida espiritual. Enquanto isso não acontece, não temos como desfrutar do melhor de Deus e nem ser 
usado por Ele de maneira consistente.  

No versículo 11, Paulo nos fala de três áreas que revelam imaturidade (meninice) espiritual. Ele 
diz: “Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, e pensava como criança...” 
             
1 - Comunicação: “...falava como criança...” (versículo 11a).  

Quanto mais infantis somos, menor capacidade temos de nos comunicarmos de maneira 
adequada. Uma comunicação infantil está repleta de murmuração, choro, confusão, superficialidade, 
mentiras, invenções, necessidade de chamar a atenção... Se quisermos ser espiritualmente maduros, 
precisamos: aprender a falar, devemos aprender a linguagem de Deus (pois a comunicação que 
aprendemos no mundo não serve mais). Como isso acontece? 

 
A – À medida que nos relacionamos com pessoas maduras: (Ex,: Se isolarmos uma criança e a 

privarmos de relacionamentos, ela nunca aprenderá a falar). Então precisamos ter relacionamentos 
cristãos; 

B – À medida que nos submetemos ao treinamento: (uma criança pode aprender a falar em 
casa, mas sua comunicação se tornará mais madura e eficiente por meio da educação na escola). Por 
isso, para amadurecer, o cristão tem que ser treinado na Palavra de Deus (escola de líderes, célula, 
seminários, encontros, Etc). Leia Provérbios 19, 27. 
 
2 - Emoções: “... sentia como criança...” (versículo 11b).  

A segunda área que evidencia a imaturidade é a alma, o lugar (sede) das emoções. A alma de 
uma criança é marcada pela insegurança, inconstância, excessiva dependência e egoísmo.  

Por isso, um cristão que é dominado pelo medo, que um dia está bem e no dia seguinte 
está mal, que só consegue permanecer na fé se seu líder de célula o sustentar (ufa! Coitado deste 
(a) líder), ou que só pensa em si mesmo, revela-se imaturo e precisa crescer em Deus. 

(Cf I João 4, 18; Tiago 1, 6-8, I Coríntios 10, 24 – Para estudo do líder). 
 
3 - Entendimento: “... e pensava como criança...” Na verdade, tanto a comunicação quanto as 
emoções de uma criança são inconstantes porque lhe falta entendimento. Seus pensamentos não têm 



base sólida do conhecimento e por isso, levam-na a atitudes infantis (ter medo de escuro, de 
fantasmas, de monstros, etc).  

Assim também, enquanto a mentalidade de um cristão não é formada pelos valores e princípios 
do Reino de Deus, enquanto ele não tem conhecimento da Palavra e experiência (que é a mãe da 
sabedoria), ele se porta de forma infantil na fé. (Leia Provérbios 3, 13; Romanos 15, 14).   

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 

1. Você é uma pessoa madura? Na vida e na fé? E qual a área (comunicação, emoção, 
entendimento) que VOCÊ precisa alcançar maior maturidade 

 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Você deseja crescer na fé? Busque então fazer uma caminhada que o (a) leve ao crescimento 

espiritual. Comece pedindo a Cristo que o (a) faça nascer de novo e viva mais a palavra de Deus. 
Para amadurecer mais na fé e na vida vamos hoje fazer entre nós um pacto de Transparência.  

Pacto de Transparência 
 “Prometo empenhar-me para ser uma pessoa mais aberta e compartilhar meus sentimentos, 

minhas lutas, minhas alegrias e minhas dores com vocês da melhor maneira possível. Eu farei isso, 
porque sei que, sem vocês, não irei muito longe. Digo isto para afirmar o valor que vocês têm para 
mim, como pessoas. Em outras palavras, eu preciso de vocês!”. 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Nesta semana pratiquemos a pureza no olhar e relacionamentos, promovendo a verdade em 

todos os ambientes que estivermos.  
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite.  
Faça também ações e iniciativas de evangelismo levando mais pessoas ao Grupo Sit Mihi Lux 

em nome de sua célula e nos encontros promovidos pela Comunidade Fidelidade. Lembre-se: Nas 
casas e no templo...  Participem das missas. Convide! 

 

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 

 
 Informamos que as células se reunirão até 14/12/2022 realizando o último encontro do 

Ano com a Reunião de oração e confraternização (se for o caso). Depois pausamos e as 
reuniões de célula e roteiros retornam em 23/01/2023 

 Grupo de Oração: SEXTAS FEIRAS às 19h30 no Grupo Sit Mihi Lux. Louvor – Adoração – Cura 
interior – Partilha – Atendimento de oração e psicológica. 

 Ajude a Comunidade adquirindo nossos materiais, salgados e pães! 
 
Dia 18 de Dezembro as 18h00 – Natal da Fidelidade no Salão São João Paulo II. Peça de Natal.  
Todos estão convidados! 

 
www.comunidadefidelidade.com 

A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda 
Muito obrigado – Deus te abençoe 


