
Roteiro da semana: De 06 a 12 de março de 2023 
Tema: A VIRTUDE DO SILÊNCIO 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos  

 Fraternidade: Oração pela partilha do alimento e quebra gelo. 
 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Oremos pedindo o Espírito Santo o dom da escuta. 
 Salmo: Salmo 51 (NTLH) - Músicas: Virgem do Silêncio / Derrama o seu amor aqui. 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Lucas 2, 49-52 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Queridos irmãos de célula!  
Que alegria é vivermos em Células! 
O Senhor nos convida a caminhar junto d’Ele cada vez mais de perto, num 

relacionamento de amizade sincera, aprendendo a ser como Ele foi aqui na terra para 
alcançarmos a nossa salvação. 

Que tenhamos sempre a certeza de que o nosso lugar é o céu, é lá que queremos morar, 
é para lá que o Senhor quer que vivamos durante toda a nossa vida eterna. 

Por isso, busquemos nesta vida na terra nos aproximar dos passos de Jesus, procuremos 
seguir seus ensinamentos, pois eles nos levam para uma vida de santidade e 
consequentemente para o céu. 

Jesus, Deus encarnado, viveu aqui na terra a virtude do silêncio. Deus Pai, em sua infinita 
bondade, também concedeu à Maria a virtude do silêncio e esta era a sua virtude preferida. 
Maria recolhia em seu interior e guardava em seu coração todos os fatos e palavras da vida de 
Jesus. 

Vamos ler Lucas 2, 49-52. 
Maria sabia que Jesus era Deus, mas não havia visto, até aquele momento, Jesus agir 

como Deus Filho. 
Jesus não foi mal-educado com Maria. Naquele momento, Jesus confirmou a seus pais, 

Maria e José (pai adotivo) quem Ele era: filho único de Deus Pai e veio a esse mundo para 
cuidar das coisas de Seu Pai. 

Maria guardou tudo no coração, silenciou-se, não houve discussão, agitação, brigas. 
A virtude do silêncio é uma virtude de muita importância. Ela nasce do silêncio, cresce 

com o sacrifício, floresce e se conserva com a presença de Deus. 
A virtude do silêncio evita os pecados da língua. A língua é o órgão mais difícil de ser 

controlado pelo homem. É tão fácil falar e falar mal, caindo na murmuração, reclamação.  
O silêncio é remédio eficaz contra a murmuração. Ainda mais nesta quaresma.  



Quando a língua se cala, a alma alça voo e penetra nos segredos divinos. Calar sempre 
e falar apenas para a glória de Deus e o bem do próximo, é coisa dos santos. 

Mas não adianta nada fazermos o silêncio exterior, mas interiormente estamos gritando, 
murmurando, discutindo. 
O silêncio exterior é bom e necessário, mas é o silêncio interior que mais agrada ao 

Espírito Santo. Pois assim Ele consegue se comunicar melhor conosco. 
Salvo raras ocasiões, silenciar é o que há de mais perfeito e o que mais se custa a fazer: 

calar sempre, não apenas com a boca, mas também com o coração. 
Grande mérito se tem com a virtude do silêncio nos dias de hoje quando calamos em 

momentos que somos caluniados, zombados e injuriados. É também exercitar o dom da 
Humildade! 

Que o Senhor nos dê a graça da virtude do silêncio no mundo atual, dominado pela 
correria e agitação. Nossa Senhora, Rainha da paz, rogai por nós. 

 
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 
1 - Tenho buscado o silêncio no meu dia a dia, em casa, no trabalho, no relacionamento com 
as pessoas? 
 
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 

O silêncio é uma virtude indispensável para nossa vida. No silêncio, abrimos a alma para 
conhecermos mais a Cristo e nos conhecermos melhor. 
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Convide vossos familiares a participarem da Santa Missa. VISITAR a célula.  

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. 
 

 Dia 26/03 – Jornada das Células na Fidelidade – Das 8h00 às 14h00 – Programem-se 
para participar – Líderes, Auxiliares.  
 

Ajude a Comunidade adquirindo nossos materiais, salgados e pães! 
www.comunidadefidelidade.com 

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


