
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).

PENIEL
Prepare-se para o

Retiro de Renovação Espiritual 
1� Domingo do Advento

Ficai atentos
Marcos 13.33-37

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Como voc� se 

prepara para o Natal?
 Leitura Bíblica: Marcos 13.33-

37

Introdução:
Advento � tempo de prepara��o 

e espera.
Esperamos a volta de Cristo e 

nos preparamos para a celebra��o do Natal. S�o quatro semanas antes do 
Natal. Tempo em que refletimos sobre sua volta, a necessidade do 
arrependimento e de prepara��o.

Este tempo precisa ser vivido em ora��o, jejum e quebrantamento. 
� uma prepara��o espiritual e uma oportunidade de reflex�o sobre a vinda 
do Senhor no fim dos tempos e um trabalho de silencio e ora��o para a 
comemora��o do mist�rio do nascimento do Senhor.

I. Vigiar
Sabemos que o Senhor Jesus voltar� para buscar a Igreja, julgar o 

mundo e estabelecer um novo c�u e uma nova terra. Contudo, n�o 
sabemos quando ser� a sua volta.

Assim como no seu primeiro Advento (Natal) as pessoas sabiam 
que o Messias viria ao mundo, mas n�o conheciam as datas. Tiveram que 
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esperar pela f� e vigiando. Quando Jesus iniciou sua prega��o, muitos 
foram tomados de surpresa e outros duvidaram. 

Assim tamb�m, n�o sabemos quando Jesus voltar�. Temos certeza 
do seu segundo Advento, mas n�o temos as datas. 

Por isso Jesus diz: (33) “Estai de sobreaviso, vigiai e orai; porque 
n�o sabeis quando ser� o tempo”.

Os disc�pulos esperam Jesus de sobreaviso, vigiando e orando. 
Precisamos viver, trabalhando no discipulado, sempre na expectativa da 
volta iminente de Jesus (Mateus 24.42).

Temos duas certezas: Ele voltar� e n�o sabemos quando. O tempo 
pertence a Deus. A �nica coisa que Ele nos pede � a vigil�ncia: andar em 
amor e praticar a sua vontade.

Voc� tem vigiado?

A C�lula vigia ganhando almas. Quando deixamos de ganhar almas 
estamos despreocupados com a volta do Senhor.

II. O dono da casa
Jesus, para falar de vigil�ncia, usa a figura do dono de uma casa. 

Ele diz: (34) “� como um homem que, ausentando-se do pa�s, deixa a sua 
casa, d� autoridade aos seus servos, a cada um a sua obriga��o, e ao 
porteiro ordena que vigie”.

A igreja tem a autoridade do Senhor e cada membro sua obriga��o. 
Todos somos “o Porteiro” que vigia a volta do Senhor.

N�o sabemos quando voltar� o dono da casa (35) “...se � tarde, se � 
meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manh�”.

Temos a nossa obriga��o de trabalhar na Casa do Senhor, ganhar 
almas, cuidar da vida e zelar pela prega��o do Evangelho. Ele espera que 
saiamos por todo o mundo fazendo disc�pulos de todas as na��es e que 
sejamos o sal e luz do mundo. Temos a obriga��o de fazer diferen�a.

Um dia o dono da casa voltar� e teremos que prestar contas do 
nosso trabalho em fidelidade (I Cor�ntios 16.13).

Voc� tem se preparado para prestar contas ao Senhor?

A C�lula tem a obriga��o de trabalhar fazendo novos disc�pulos. 
Esta � a nossa obriga��o diante de Deus. 

III. Não vos ache dormindo
A igreja caminha h� mais de dois mil anos. Pela gra�a, o Esp�rito 

Santo tem sempre zelado pelo povo de Deus. Contudo, neste tempo de 
tanta comodidade, poderemos estar “dormindo”. 

Jesus diz: (36-37) “para que, vindo ele (o dono da casa)
inesperadamente, n�o vos ache dormindo. O que, por�m, vos digo, digo a 
todos: vigiai”!

A igreja dorme quando deixa de anunciar o Evangelho, ganhar 
almas e fazer disc�pulos; quando esquece que Jesus voltar� em breve para 
buscar seu povo; quando se acostuma com o pecado e deixa de fazer a 
obriga��o ordenada pelo “dono da casa” e quando n�o cumpre a miss�o.

Preciso me avaliar hoje: Estou dormindo com rela��o ao fim dos 
tempos? Jesus insistentemente diz: “vigiai.” 

Esta � uma convoca��o a toda a igreja neste tempo do advento (I 
Tessalonicenses 5.6).

Voc� tem dormido espiritualmente?

A C�lula precisa despertar todos os seus membros para a Miss�o 
do Senhor. 

Conclusão:
O tempo do Advento fala do Senhor Jesus que veio no Natal e 

cumpriu as profecias e de sua volta para buscar a Igreja e estabelecer um 
novo c�u e uma nova terra. Todas as profecias com rela��o ao seu 
nascimento foram cumpridas, assim tamb�m as profecias com rela��o a 
sua volta ser�o fielmente cumpridas. Precisamos, como disc�pulos e 
disc�pulas, vigiar em santidade e servi�o. Que o Senhor nos encontre 
vigiando e trabalhando!

Oração
Deus Onipotente, d�-nos a gra�a de rejeitar as obras das trevas e vestir-nos 
das armas da luz, durante esta vida mortal, em que teu Filho Jesus Cristo, 
com grande humildade, veio visitar-nos; a fim de que, no �ltimo dia, 
quando ele vier em sua gloriosa majestade, para julgar os vivos e os 
mortos, ressuscitemos para a vida imortal, mediante Jesus Cristo, que vive 
e reina contigo e com o Esp�rito Santo, agora e sempre. Amém. 


