
 
Roteiro da semana: De 28 de novembro a 04 de Dezembro de 2022 

Série / Tema: 10º Mandamento – Não cobiçar as coisas alheias 
 

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

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

tire toda inveja 
 Salmo: A escolha 

 Música: Determinada Decisão / Outra a Escolha 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Ex 20, 17 | Mateus 6, 21 | Mateus 5, 3 
  

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
  “Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês” (Mt 6,21). 
O décimo mandamento completa o nono, que se refere à concupiscência da carne.  
Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina (roubo com violência) e da fraude, 

que o sétimo mandamento proíbe. A “concupiscência dos olhos” (1Jo 2,16) leva à violência e à injustiça, 
proibidas pelo quinto preceito. A cupidez (desejo, cobiça) tem sua origem, como a fornicação, na 
idolatria proibida nas três primeiras prescrições da lei. O décimo mandamento se refere à intenção do 
coração e resume, junto do nono, todos os preceitos da lei. 

A desordem das concupiscências - O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis 
que não temos.  

Por exemplo, desejar comer quando temos fome, ou aquecer-nos quando estamos com frio. 
Esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos 
levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe ou pertence, ou é devido a outra pessoa. 

O décimo mandamento proíbe a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens 
terrenos; proíbe o desejo desmedido nascido da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. 

Quando a Lei nos diz: “Não cobiçarás”, ordena-nos, que afastemos nossos desejos de tudo 
aquilo que não nos pertence. A sede dos bens do próximo é imensa, infinita e nunca saciada, como 
está escrito: “Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito” (Ecl 5,9a). 

Não é violar este mandamento desejar as coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja 
por meios justos. A catequese tradicional indica “aqueles que mais devem lutar contra as 
concupiscências criminosas”. 

São os comerciantes que desejam a carestia ou os preços excessivos das mercadorias, que 
veem com pesar que não são os únicos a comprar a vender, o que lhes permitiria vender mais caro e 
comprar e a vender, o que  lhes permitiria vender mais caro e comprar ao preço mínimo; os que 
desejam que seus semelhantes fiquem na miséria, para tirarem lucro. Os médicos que desejam que 
haja doentes, os legistas que desejam causas e processos importantes e numerosos. 

O décimo mandamento exige banir a inveja do coração humano. A inveja pode levar a piores 
ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. 

A inveja é um vício capital. Designa tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo 
imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um 
pecado mortal. Quereríeis ver Deus glorificado por vós?  

Alegrai-vos com os progressos de vosso irmão e imediatamente Deus será glorificado por vós. 



Os desejos do Espírito - A economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da 
ambição e da inveja e o inicia o desejo do Sumo Bem; instrui-o nos desejos do Espírito Santo que sacia 
o coração do homem. 

Por isso os fiéis de Cristo “crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências” (Gl 5,24); 
eles são conduzidos pelo Espírito e se seguem os desejos do Espírito. 

A pobreza de coração - Jesus ordena a seus discípulos que prefiram a tudo e a todos e lhes 
propõe que “deixem tudo o que tem” (Lc 14,33) por causa dele e do Evangelho. O preceito do 
desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no Reino dos céus. 

“Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o Reino do Céu é delas” 
(Mt 5,3). As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e paz. Jesus 
celebra a alegria dos pobres, a quem já pertence o Reino. 

“Quero ver a Deus” - O desejo da felicidade verdadeira liberta o homem do apego imoderado 
aos bens deste mundo, para realizar na visão e na bem-aventurança de Deus.  

“A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Na escritura, ver é possuir. 
Aquele que vê a Deus obteve todos os bens que podemos imaginar” (São Gregório de Nissa). 

Eis o verdadeiro desejo do homem: “Quero ver a Deus”. A sede de Deus é saciada pela água 
da Vida Eterna. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 

1 – Qual minha relação com os bens materiais? Apegos?  
2 – Quando algum tem “mais” que eu ou sabe “mais” que Eu, como me sinto?   
 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Encerramos hoje nossa formação recordando e conhecendo a fundo os 10 

mandamentos. Com este décimo mandamento estudamos praticamente 505 parágrafos do 
Catecismo da Igreja Católica, tudo que vimos nestes encontros dos Mandamentos é Doutrina da Igreja 
para nós. Que o Senhor Deus em sua misericórdia e graça nos ajude a cumprir o que aprendemos 
para a glória de seu nome. Não deixemos que ninguém nos engane com falsos mandamentos e idéias 
de falsa liberdade.  

 

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 


