
 
Roteiro da semana: De 21 a 27 de novembro de 2022 

Série / Tema: 9º Mandamento – Não desejar a Mulher / Homem / Casa do próximo 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos  
 Fraternidade: Acolhamos uns aos outros com alegria. Oração pelos alimentos e partilha. 

Convide alguém 
 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Sejamos gratos pelo que temos. Que o Senhor 

tire toda inveja e traição.  
 Salmo: Salmo 91, 1-2 

 Música: A escolha | Quero Louvar-te 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Ex 20, 17 | Mateus 5, 28 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 São João distingue três espécies de cobiça ou concupiscência: “a concupiscência da carne, a 

concupiscência dos olhos e a soberba da vida” (1Jo 2, 16). O nono mandamento proíbe a 
concupiscência carnal. 

“Concupiscência” designa qualquer forma veemente de desejo humano. O Apóstolo São Paulo 
a identifica com a revolta que a “carne” provoca contra o “espírito” (Gl 5,16-17.24). Provém da 
desobediência do primeiro pecado (Gn 3,11). Transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser 
pecado em si mesma, inclina-o a cometê-lo. 

O Nono Mandamento exige vencer a concupiscência carnal nos pensamentos e nos 
desejos. A luta contra a concupiscência passa pela purificação do coração e pela prática da virtude 
da temperança. 

O Catecismo da Igreja Católica nos ensina, no número 2514, que concupiscência significa 
qualquer forma veemente de desejo humano. São Paulo a identifica com a revolta que a “carne” 
provoca contra o “espírito” (cf. Gl 5,16.17.24). O Nono Mandamento não se dirige contra o desejo em 
si, mas contra os desejos desordenados. Portanto, este proíbe cultivar pensamentos e desejos relativos 
às ações proibidas pelo Sexto Mandamento que já partilhamos: Não cometer o adultério. 

A purificação do coração: O coração é a sede da personalidade moral: “É do coração que 
vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as 
mentiras e as calúnias“ (Mt 15,19). A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do 
coração e a prática da temperança. 

A sexta bem-aventurança proclama: “Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois verão a 
Deus” (Mt 5,8). Quem quer ter o coração puro, não pode compartilhar impurezas ou instigá-las!  

A expressão “coração puro” designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às 
exigências da santidade de Deus, principalmente em três campos: a caridade, a castidade ou a retidão 
sexual, o amor à verdade e à fé. Existe um laço de união entre pureza do coração, do corpo e da fé. 
Aos que têm o “coração puro” está prometido ver a Deus e nos permite desde já ver todas as coisas 
segundo Deus. 

A luta pela pureza: O Batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos 
os pecados. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças 
desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração. 

- pela virtude e pelo dom da castidade, a castidade permite amar com um coração reto e sem 
partilha; 



- pela pureza de intenção, que consiste em que o batizado procura encontrar e realizar a vontade 
de Deus em todas as coisas; 

- pela pureza do olhar, exterior e interior; “a vista desperta a paixão dos insensatos” (Sb 15,5); 
- pela oração: “... ninguém pode ser continente, se vós não concedeis. E sem dúvida me teríeis 

concedido se com meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e, com firme fé, depusesse em vós 
os meus cuidados” (Santo Agostinho). 

A pureza exige pudor. O pudor preserva a intimidade da pessoa.  
Está ordenado à castidade, exprimindo a sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em 

conformidade com a dignidade das pessoas e da sua união. 
O pudor protege o mistério das pessoas e do seu amor. O pudor é modéstia. Inspira o modo de 

se vestir. Mantém o silêncio ou uma certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade mal 
sã. (CIC 2522).  Torna-se discrição. Exemplo: Se mesmo uma pessoa solteira deve se vestir 
adequadamente para não atrair olhares sem pudor, imagina uma pessoa comprometida e Cristã? 

O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das 
ideologias dominantes. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo geral e afasta-a dos 
espetáculos que favorecem a ilusão.  

“A Boa-Nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído, purifica 
e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto ela fecunda, como que por 
dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade, fortifica-os, aperfeiçoa-os 
e restaura-os em Cristo”. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 

1 – Como Eu me preservo e preservo os irmãos do pecado da cobiça? Desejos e olhares impuros? 
 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
A atração erótica entre um homem e uma mulher foi criada por Deus e é, consequentemente, 

boa, pertence ao ser humano. Ela procura unir o homem e a mulher, fazendo nascer deles a 
descendência do seu amor. Esta união deve ser protegida pelo Nono Mandamento. Jogando 
com o fogo, isto é, lidando negligentemente com a crepitação erótica entre o homem e a mulher, 
podem ser colocados em risco o casamento e a família, afirma o Catecismo Youcat (462). 

 

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 

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

 Todas as quintas feiras as 19h30 plantão de Oração, Atendimento e Adoração na Capela. 
 Ajude a Comunidade adquirindo nossos materiais, salgados e pães! 

www.comunidadefidelidade.com 
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda 

Muito obrigado – Deus te abençoe 


