
Roteiro da semana: De 30 de Janeiro a 05 de Fevereiro de 2023 
Tema: Evangelismo – Foco nos alvos de Deus! 

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

 Ação: Agradeça ao irmão por sua presença neste novo ano! Que nossos alvos serão alcançados 
em Nome de Jesus. 

 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Consagremos todos nossos alvos ao Senhor! Apresentemos ao Senhor com nossas 
palavras os nossos pedidos de Oração. Orar pelas intenções. Orar pelos doentes e acamados 
de nossa célula e família. 

 Salmo: 128 (NTLH) 
 Músicas: Músicas de louvor! 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Lucas 6. 43-45 
 Frase chave: “...porque a sua boca fala do que está cheio o coração.”  

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
É muito comum iniciar o ano pensando em como podemos ajustar o foco das nossas vidas. Você 

já parou para pensar que ajustar o foco da sua vida está diretamente ligado com a forma de como 
você tem alimentado o seu coração?  

Buscar uma vida de santidade tem tudo a ver com a questão de qual alimento temos dado ao 
nosso coração. Para ajustar o foco de nossas vidas é preciso primeiramente reconhecer nossa 
necessidade da ajuda de Deus e dos ensinamentos de Sua Palavra.  

Buscar a Deus durante esse novo ano, viver em santidade e bondade! Não perder as reuniões 
de Célula... Não perder a Missa, os Grupos e assim poderei evangelizar. 

Olhando para sua história de resgate... Pensemos: Outros também devem ter a 
oportunidade de mudança e de conhecer a Jesus?  

Desejamos e nos movemos para que outros conheçam a Jesus? Conheçam as Células, Missa, 
grupos, etc.? 

Claro que primeiro devo preencher o meu coração e depois o coração dos irmãos.  
Lembre-se: só podemos falar do que experimentamos. Devo assim dar o exemplo para 

evangelizar... Meu coração deve estar cheio de Deus. Se gostei, se amo: devo testemunhar.  
Como querer que os meus alvos participem se eu mesmo não der o exemplo...? 
É importante lembrar que a maioria das pessoas acredita na mensagem do Evangelho porque 

elas têm ouvido sobre ele por um amigo, parente ou conhecido, ou também porque veem a mudança 
deles.  

A conversão geralmente acontece após uma pessoa ter ouvido do Evangelho muitas vezes ao 
longo de um período.  

Em outras palavras, quanto maior a quantidade de cristãos que um descrente entra em contato, 
maior é a probabilidade de que essa pessoa acabe se tornando um cristão.  



Outro princípio importante é que as pessoas geralmente recebem Jesus por causa das ações de 
outros cristãos, em vez de pôr meras palavras. 

As células proporcionam um ambiente ideal para se conectar com amigos e parentes. Já que o 
evangelismo celular é desenvolvido semanalmente, há mais chances para que as pessoas ouçam a 
mensagem do Evangelho.  

Como o fundamento das células é relacional, os incrédulos e afastados podem conhecer os 
cristãos ao participar da reunião doméstica.  

A atmosfera é relacional e os incrédulos e afastados têm a oportunidade não só de ouvir a 
mensagem do Evangelho, mas também de vê-la visivelmente através dos membros da célula. 

É importante que nós, membros da célula, vivamos nestes princípios para que possamos 
alcançar os amigos e parentes, bem como mostrar por suas ações que Jesus vive. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 
 Compartilhe o nome de dois ou três alvos que você planejou para 2023. Você acredita que Deus 

pode alcançá-lo (a)? 

 Do que seu coração está cheio hoje?  
 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Todos devem conhecer e saber quais serão os objetivos da sua célula para o ano de 2023.   
Atos de bondade, discipulado, grupo de oração Parusia, grande célula, multiplicação, e o que 

mais?  Revendo o que Deus espera das nossas Células por exemplo! A necessidade da multiplicação, 
de evangelização... Já imaginou uma célula na sua casa? Na sua rua? Pois é justamente isso que a 
“Declaração de Ideais” das Células da Comunidade Fidelidade almejam.  

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Nesta etapa da célula é muito importante recordar que cada membro é um discípulo e 

missionário, conforme a nossa “visão celular” e que devemos ao longo da semana evangelizar nas 
mais diversas formas que existe para se evangelizar, especialmente através do testemunho e com os 
seus Oikós. 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. 
 Em março retomaremos a formação de Líderes. 

 
Ajude a Comunidade adquirindo nossos materiais, salgados e pães! 

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

Muito obrigado – Deus te abençoe 


