
Roteiro da semana: De 20 a 26 de fevereiro de 2023 
Tema: CONFIAR NO PAI COMO JESUS CONFIAVA 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos  

 Fraternidade: Oração pela partilha do alimento e quebra gelo. 
 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Vamos glorificar a Deus por tudo que temos e somos. Reforce: Mesmo nas dificuldades, 
nos desafios, Deus estava, está e estará conosco. 

 Salmo: 37, 5 (NTLH) 
 Músicas: Cuidas de mim / Deus é Maior 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Marcos 4,35-41 (Leia no momento solicitado conforme texto abaixo) 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Amados irmãos, Deus os abençoe!  
Continuando o tema da Célula da semana passada, para vencermos os desafios precisamos 

confiar no Pai como Jesus Confiava.  
Começamos nossa reunião com a Palavra de Deus: Marcos 4,35-41. 
Na hora em que imaginamos o problema dos discípulos dentro daquela barca, podemos 
afirmar como minha mãe: “que situação…” 
Realmente é apavorante imaginar essa situação da barca quase virando e afundando, se não 

fosse por um detalhe: Jesus dormindo abraçado a um travesseiro na popa do navio. 
Diz o texto que os discípulos vão até o mestre que deveria estar no melhor do sono e perguntam: 

“Mestre, não te importa que estejamos para morrer?” 
Diz o texto que Jesus se levanta e pede aos ventos para que cessem, e então vem a calmaria. 
O detalhe deste texto, que eu revelo para vocês em primeira mão, é justamente o lugar da 

barca onde Jesus dormia: a popa… 
A popa é o lugar detrás da barca, onde geralmente fica o leme, dispositivo que controla e dá 

direção ao navio. Nos navios e barcas antigas, era onde ficava o timoneiro, ou seja, aquela pessoa que 
controlava a direção e tinha todo o controle do navio. 

Ora, se Jesus estava na popa, muito provavelmente ele era o timoneiro naquela noite. 
Então fica aquela pergunta que não quer calar: como o timoneiro dorme abraçado a um 

travesseiro dentro de uma tempestade? 
A resposta é simples: porque o timoneiro confia no seu Pai do Céu.  
Ele sabe que se há uma tempestade é porque o Pai em sua sabedoria e amor sabe o porquê da 

permissão daquilo. 
Ou seja, Jesus não estava despreocupado, Jesus estava confiante no amor e cuidado de seu Pai 

e nosso Pai: Deus. 
É tão profunda essa relação de confiança que ao ser questionado sobre sua atitude, para que 

seus discípulos não se escandalizem com sua confiança total no Pai, que ele manda os ventos e a 
tempestade cessarem. 



Portando amados, é importante saber quando estivermos nas tempestades da vida: 
1º o timoneiro é Cristo e ele sabe o que faz; 
2º no meio da tempestade confiemos no Pai como Jesus confiava; 
3º confia, espera, e se for o caso chame pelo timoneiro; 
4º não existe tempestade em nossa vida que o Senhor não conheça e não consiga parar; 
5º após a tempestade vista a calmaria. 

 
Que o Senhor abençoe sua vida e sua família sempre! Somo os timoneiros de nossas 
Famílias. 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 
1. Nas tempestades da vida, tenho confiado no Pai como Jesus? 

 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Mesmo quando achamos que o controle da situação está em nossas mãos, no momento em que 

entregamos nosso caminho as mãos do Senhor (como diz no Salmo 37, 5), progressivamente 
adquirimos mais força e confiança nEle. Ele nos dirige e ajuda no aminho.  

 

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. 
 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 

 
 


