
 

 
 

Roteiro: Nossa Senhora Aparecida, mãe das crianças! - De 11 a 17 de Outubro de 2021 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos 
 Fraternidade: Oração pelo alimento e partilha do Lanche.  

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Oração: Oremos pedindo a intercessão de Nossa Mãe Maria, Senhora Aparecida. 
 Salmo:  A Escolha (NTLH) 
 Músicas: Consagração a Nossa Senhora / Todo Teu... 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: LUCAS 1, 39-45 

 
PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 

 Graças a uma feliz coincidência de calendários, aqui, no Brasil, duas datas afetivas e amorosas 
são celebradas no dia 12 de outubro: a festa da Mãe Aparecida e o dia das crianças!  

Mas o que importa é que a festa da Mãe de Jesus e a festa das crianças, amadas de Jesus, 
coincidem em um único dia, e assim, unidas, essas duas celebrações enobrecem ainda mais o dia 12 
de outubro. 

A maternidade e a fecundidade são duas faces de uma mesma realidade, a beleza incondicional 
da vida! Nada melhor do que pedir, nesta semana, que a Mãe Aparecida abençoe as crianças do Brasil, 
e porque não pedir que ela nos abençoe, eternas crianças que somos diante de Deus Criador. Que Ela 
nos visite como visitou Isabel trazendo consigo seu filho Jesus! 

Nosso Salvador, Jesus Cristo, já dizia que para poder entrar no Reino de Deus era preciso ser 
igual uma criança. Jesus acolhia as crianças, as abençoava, trazia-as para o centro das conversas e a 
elas dava atenção especial. Ele sabia que a singeleza e pureza de uma criança é o reflexo do coração 
de Deus e que no olhar de uma criança podemos ver refletido o Céu.  

Como estamos tratando as crianças? Oramos por elas e as protegemos?  
Esse amor pelas crianças Ele o deve ter recebido de sua mãe Maria, que como mestra e 

educadora, foi uma mãe zelosa e bondosa, e plantou em Jesus a consciência da sacralidade e dignidade 
de uma criança! 

Gostaria de propor, que nesse dia 12 de outubro, que você mamãe, papai, vovó, vovô, tio ou 
tia, padrinho ou madrinha, enfim, caso você tenha uma criança aí, pertinho de você, que você a 
consagre a Nossa Senhora Aparecida.  

Faça uma oração juntos, e mais do que brinquedos, ofereça amor, carinho, respeito! Ensine 
esta criança que está do seu lado a cultivar amor por Jesus e por Maria, plante nela a semente da fé 
e da religião!  

Ah, e se você mulher anseia pelo nascimento de uma criança, quer ter um bebê, e infelizmente 
tem tido dificuldades, peça a Nossa Senhora que te ilumine, e se for da vontade de Deus, o dom da 
maternidade será concedido! Peça a Mãe que o Filho atende! Já ouvimos muitos testemunhos referente 
a maternidade. 

Visitados pelo Senhor por intercessão de Maria, somos habilitados a visitar em nome do Senhor. 
Esta é a uma lição da VISITAÇÃO de Nossa Senhora. Ter vida de oração é a condição básica para um 
apostolado frutuoso. A verdadeira oração nos anima ao serviço, ao evangelismo, à caridade. 



 

Um Feliz dia 12 de outubro, para todas as crianças e para todos nós, que amamos Nossa Senhora 
Aparecida! 

  
PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 

1. Qual seu relacionamento com Nossa Senhora? Reza o terço? 
2. Tem algum testemunho referente a intercessão Dela? 
 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Que o exemplo dela (Maria) te inspire a pedir hoje mesmo a visitação do alto. Queira ser cheio 

do Espírito Santo todos os dias, e queira, ainda, tornar-se um visitador que leva às pessoas a presença 
maravilhosa do Senhor.  

Ser um visitador, um evangelista, não requer grandes obras. Estando cheios de Deus até mesmo 
nossa saudação será capaz de ser canal da graça e a tudo transformar!  

Que o Espírito Santo nos dê a caridade e nos impulsione no evangelismo e no serviço de nossos 
irmãos. Que saiamos de nós mesmos e partamos APRESSADAMENTE ao encontro das pessoas de 
nosso Oikós, anunciando Jesus! 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida! Rogai por nós! 
 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Evangelizemos com fé esta semana, convidando nosso Oikós a orar para vencer os gigantes 

juntos em nossas casas! Convide seus familiares pera em um momento da semana orar juntos por 
uma intenção de sua família.  

Oremos pelos seus alvos e pela liderança! Invista seu tempo em amar, orar e formar discípulos. 
Convidem sua célula a estar mais unida nas assembleias de oração da comunidade, missas, grupo de 
oração. Convide os membros a participarem do Grupo de Oração Parusia. Vamos MOTIVAR nossos 
irmãos a participarem das Grande Células de 2021. 

 
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 por todas as Células de evangelização e seus líderes, auxiliares, membros. Pelos 

supervisores e coordenadores. 
 Oremos pelas Grandes Células 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 

 

 Dia 12 de Outubro – Terço com as Crianças as 15h00 na Comunidade Fidelidade. 
 Dia 15 de Outubro – Devocional a Santa Tereza de Jesus as 19h30. Capela. 
 Dia 16 de Outubro às 19h00 – Noite da Pizza com Bingo na Fidelidade – Convites a venda. 
 Dia 30 de Outubro as 18h30 - Missa em Ação de Graças 21 Anos de Fidelidade. 

 
 Grande Célula de Oração: Sábado dia 06 de Novembro as 19h00. 
 Grupo de Oração Parusia: Sábado dia 20 de Novembro as 19h00 
 Grupo Sit Mihi Lux: Cura Interior e Libertação – Todas as Sextas as 19h30.  
 Terço da Misericórdia: Todos os dias as 15h00! Pelo facebook – comunidadefidelidade. 
 Terço de Nossa Senhora: De Seg. a Sex. às 18h00 pelo Instagram – comunidadefidelidade. 
 Formação de Líderes: 28 de Outubro às 19h30. OnLine.  
 Novena à São Judas Tadeu: De 19/10 a 28/10 às 21h00 pelo facebook. 
 

Mais informações: www.comunidadefidelidade.com 
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.  Muito obrigado – Deus abençoe 


