
Oração 
Deus Misericordioso, que enviaste teus mensageiros, os profetas, para 
pregar o arrependimento e preparar o caminho da nossa salva��o; 
concede-nos a gra�a, para ouvirmos suas advert�ncias e para 
abandonarmos os nossos pecados, a fim de saudarmos com alegria a vinda 
de Jesus Cristo, nosso Redentor, o qual vive e reina contigo e com o 
Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém.

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 Distrital de Renovação Espiritual 

2� Domingo do Advento
Arrependimento

Marcos 1.1-8

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� esteve em 

algum deserto?
 Leitura Bíblica: Marcos 1.1-8.

No primeiro domingo do Advento o 
Evangelho nos falou sobre a import�ncia da 
vigil�ncia. Jesus voltar� e precisamos ficar 
atentos e de sobreaviso. 

No segundo Domingo do Advento o Evangelho nos convida a 
convers�o. O tema � Arrependimento para a remiss�o de pecados. Jesus 
voltar� e precisamos estar com o cora��o arrependido. Somente o 
arrependimento ir� preparar a nossa alma para o encontro com Cristo.

I.  As profecias sobre o ministério de João Batista
O Evangelho de Marcos tem in�cio com o minist�rio de Jo�o 

Batista. O interesse � escrever o (1) “...evangelho de Jesus Cristo, Filho de 
Deus” a partir do seu predecessor profetizado no Antigo Testamento. 

O evangelista Marcos cita a profecia de Isa�as 40.3 para falar do 
minist�rio de Jo�o Batista (2,3): “Conforme est� escrito na profecia de 
Isa�as: Eis a� envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar� 
o teu caminho; voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas”.
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Preparar o “caminho do Senhor e endireitar as suas veredas” 
significam levar os cora��es ao arrependimento para o encontro com 
Cristo. O caminho e as veredas s�o o interior das pessoas que 
encontrariam com o Senhor Jesus. 

Hoje precisamos estar com o caminho da alma preparado e com as 
veredas endireitadas para o encontro com Jesus em seu segundo advento, 
quando voltar� para buscar a Igreja. Infelizmente existe muito pecado e 
pouco arrependimento. Precisamos ser a nova voz que clama no deserto. 
S� existe um caminho para n�s: o arrependimento.

Como est� sua vida espiritual?

A C�lula se preocupa com a vida espiritual de seus membros. 

II. João aparece no deserto
A profecia dizia que Jo�o Batista seria a voz que clama no deserto. 

Justamente no deserto apareceu Jo�o Batista (4) “pregando batismo de 
arrependimento para remiss�o de pecados”.

Seu batismo era para pessoas arrependidas. Tinha como prop�sito a 
remiss�o dos pecados.

Apesar de Jo�o Batista estar no deserto, as pessoas de toda a 
prov�ncia da Jud�ia e habitantes de Jerusal�m deixavam suas casas e iam 
ouvir sua mensagem. Sua prega��o levava as pessoas � convers�o real: 
elas confessavam seus pecados e eram batizadas no Jord�o.  

Ele n�o era uma pessoa comum. Provavelmente foi criado pelos 
ess�nios (comunidade mon�stica de Judeus) e se vestia como um monge 
do deserto (6): “As vestes de Jo�o eram feitas de p�los de camelo; ele 
trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre”.

Mesmo no deserto, sua prega��o atra�a as multid�es. Ele pregava o 
que estava no cora��o de Deus. Executava sua miss�o com integridade e 
fidelidade. 

Hoje precisamos ser a voz de Deus no deserto moral e espiritual 
que est� a sociedade. Mas tamb�m precisamos nos preparar para o 
encontro com o Senhor confessando os nossos pecados, e nos 
arrependendo. 

Somos convocados a produzir frutos dignos de arrependimento 
(Mateus 3.8). 

Quais s�o os frutos do arrependimento?

A C�lula � para pessoas que necessitam de arrependimento. 

III. A pregação de João Batista
Jo�o pregava a necessidade de arrependimento para o encontro 

com o Senhor Jesus. Ele tinha a certeza de que n�o era o Cristo, mas 
aquele que recebeu o minist�rio de preparar as pessoas para encontra-Lo. 
Ele pregava, dizendo (7): “Ap�s mim vem aquele que � mais poderoso do 
que eu, do qual n�o sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das 
sand�lias”.

Ele tamb�m pregava a diferen�a do seu batismo com rela��o ao 
batismo do Senhor Jesus (8): “Eu vos tenho batizado com �gua; ele, 
por�m, vos batizar� com o Esp�rito Santo”.

Sabia quem ele era e quem ele n�o era. Tinha uma consci�ncia 
clara de sua voca��o e prop�sito. Sua mensagem conduzia as pessoas ao 
encontro com Cristo.

A nossa mensagem precisa ser um caminho para o Senhor. N�o 
apenas pregamos o amor, a justi�a e a paz, mas estas gra�as s� s�o 
poss�veis com um encontro pessoal com Jesus Cristo que batiza com o 
Esp�rito Santo. 

Nossa vida s� encontra prop�sito no Senhor Jesus. “Quem tem o 
Filho tem a vida; quem n�o tem o Filho de Deus n�o tem a vida” (I Jo�o 
5.12).

Voc� � uma pessoa cheia do Esp�rito Santo?

A C�lula depende totalmente do Esp�rito Santo para apontar Jesus 
aos homens e mulheres que necessitam de salva��o.

Conclusão:
Todo o Evangelho de Marcos � o come�o da Boa Not�cia que Deus 

dirige aos homens. Ela continua, em todos os tempos e lugares, atrav�s 
daqueles que seguem a Jesus. 

O Segundo Domingo do Advento tem Jo�o Batista como principal 
personagem. Sua prega��o � a grande advert�ncia. Ele anuncia a vinda do 
Messias, que vai provocar uma grande transforma��o. � preciso estar 
preparado, purificando-se e mudando o modo de ver a vida e de viv�-la. 
Sua mensagem de arrependimento e convers�o � o tema principal deste 
dia. Somente com o cora��o transformado pela gra�a e convertido, 
poderemos encontrar com o Senhor Jesus que voltar� para buscar a Igreja. 
Em santidade dizemos: Maranata! 


