
Roteiro da semana: De 13 a 19 de março de 2023 
Tema: Alimentando a esperança 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos  

 Fraternidade: Oração pela partilha do alimento.  
 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Oremos pedindo o Espírito Santo o dom da esperança  

 Salmo: 46 (NTLH) - Escolha os versículos. 
 Músicas: A Corça / Força e Vitória 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Habacuque 3, 17-19 / Romanos 8, 24-25 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
O que fazer quando as coisas não dão certo?  
Só há duas coisas a fazer e é preciso escolher uma delas: ESPERAR OU DESESPERAR.  
Esta passagem das Escrituras é uma das mais belas e desafiantes da Bíblia, pois Habacuque (chamado 

profeta menor) desafia as circunstâncias contrárias e as suas próprias limitações e entoa um canto de esperança.  
A esperança não é um sentimento, mas uma escolha, uma decisão.  
Por que é tão importante ter esperança em situações de dificuldades e tragédias? Por três motivos: 
 1 – Eleva nossos olhos para contemplar além do que está acontecendo: “...mesmo assim eu 

darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador” (V-18). A esperança nos faz ver o que somente Deus 
está vendo: POSSIBILIDADE. Ela nos dá força para enfrentarmos a realidade presente e avançarmos para o 
futuro. 

2 – Nos leva a buscar soluções: “Ele torna o meu andar firme como o de uma corça...” (V-19b). A 
esperança estabelece os pensamentos e amplia a capacidade de buscar as soluções, possibilitando ao homem 
escapar do labirinto dos problemas. 

3 – Nos traz segurança: “...e me leva para as montanhas, onde estarei seguro” (V-19c). A esperança 
é a chama que aquece a alma nas horas difíceis e conduz o coração pelas estradas da dor e da dúvida, rumo 
ao ponto da segurança. O momento pode ser de decisões, sacrifícios e ações que podem gerar consequências 
diversas, mas a esperança nos garante, que, com Deus no comando, qualquer que seja o resultado será o 
melhor para as nossas vidas. 

“O cristão semeia esperança, semeia o óleo da esperança, semeia o perfume da esperança e não o 
vinagre da amargura e da desesperança”. Disse Papa Francisco. 

Esperança é ter expectativa que algo vai acontecer. A esperança está ligada à fé, porque a pessoa com 
esperança acredita em uma coisa que ainda não vê, que está no futuro (Romanos 8:24-25). Deus é a esperança 
de todo cristão, porque Ele sempre cumpre o que promete. 

Esperança implica esperar. Ter paciência! 
Algumas promessas de Deus levam tempo para se cumprirem.  
A esperança é a confiança em Deus que nos ajuda a esperar sem desistir até que as promessas se 

cumpram. Para isso precisamos ter fé em Deus.  
A Bíblia fala que Deus tem planos bons para nossas vidas, que nos dão esperança. Quando passamos 

por dificuldades temos a esperança que não vai ser sempre assim, Deus vai nos livrar. E no fim temos a 
esperança de viver para sempre com Deus, sem mais sofrimento nem tristeza. 

O que a esperança faz? 



A esperança é uma força muito poderosa. Quem tem esperança em Deus: 
Tem alegria – já não precisa ter medo do futuro; Deus tem muitas coisas boas preparadas e isso é 

motivo de alegria 
Tem paciência – mesmo quando leva muito tempo, sabe que as promessas de Deus se vão cumprir e 

não desiste – (Cf. Romanos 5: 3-5) 
Consegue enfrentar os problemas – Deus promete dar força para superar todas as dificuldades e 

sair vitorioso no fim – Isaías 40:31 
Muda sua vida – não fica mais preso pelo medo da derrota; vai em frente, confiando que Deus vai agir 

e abençoar sua vida.  
Afinal, vivemos em Célula, vamos a igreja, cumprimos mandamentos, etc, porque temos esperança que 

alcançaremos o céu.  
Diga ao seu irmão: Jamais perca a esperança! 
 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 
1. Você é uma pessoa de esperança ou se desespera fácil? 
2. Se você é uma pessoa de esperança, o que ela tem produzido em sua vida e nas pessoas a sua volta, a 
começar pela família? 
 
CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 

Deus enviou a esperança, pois ela é uma fiel condutora para os braços do Pai. Creia, como o profeta, e 
nenhuma situação poderá abalar sua convicção de que, no final, você sairá triunfante e louvará ao Senhor.  

Enquanto houver vida, haverá esperança, enquanto houver esperança, haverá a certeza de que tudo 
cooperará para o bem daquelas que amam a Deus. 

“A ESPERANÇA É O SONHO DO HOMEM ACORDADO” 
(Aristóteles) 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 

Esperança é demonstrar calma e decisão cristã em todas as ações do dia a dia. Nesta semana vamos 
plantar esperança por onde passarmos.  

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.  
 

 Quintas Feiras as 15h e 19h30 – Atendimento de Oração e Orientação. Agendar com 
pessoal da Comunidade ou pelo Cel.: 9.4594-3555 
 

 Dia 26/03 – Jornada das Células na Fidelidade – Das 8h00 às 15h00 – 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 


