
Conclusão:
A Alegria do Senhor � a nossa for�a. Jo�o estava (28) “em Bet�nia, 

do outro lado do Jord�o”, pregando a alegria que seria o minist�rio do 
Senhor Jesus. 

Alegramos-nos pelo nascimento do Senhor, pelo seu minist�rio e 
por sua segunda vinda, quando vir� buscar a Igreja. 

Vivemos hoje na alegria de espalhar a justi�a, a paz, a fraternidade 
e o Evangelho que tem o poder de Salvar homens e mulheres. 

Gaudete in Domino (Alegrai-vos no Senhor!)

Oração 
Senhor Jesus Cristo que, na tua primeira vinda, enviaste o precursor para 
preparar o teu caminho, concede � tua Igreja a gra�a e o poder para 
converter muitos ao caminho da justi�a, a fim de que, na tua segunda 
vinda em gl�ria, encontres um povo agrad�vel aos teus olhos, � Tu, que 
vives e reinas com o Pai e 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 

3� Domingo do Advento
Alegria pela Vinda do Messias 

Jo�o 1.6-8, 19-28

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Fale de uma grande 

alegria que voc� teve.
 Leitura Bíblica: Jo�o1.6-8,19-28

Introdução:
O terceiro domingo do Advento � 

chamado de Domingo Gaudete. 
A palavra gaudete significa “Alegria” em latim. � o domingo da 

Alegria. 
Nossa alegria � a aproxima��o da celebra��o do Natal do Senhor. 

Alegramos-nos no mist�rio de Deus ocorrido em Bel�m. Alegramos-nos 
com a salva��o que Jesus trouxe. Hoje o Evangelho fala desta Alegria que 
tem o poder de transformar nossa vida. 

I. A Alegria de João, o homem enviado por Deus
O Evangelho diz que (6) “houve um homem enviado por Deus cujo 

nome era Jo�o”.
Jo�o n�o apareceu pregando o Evangelho por iniciativas pr�prias. 

Era homem enviado por Deus. Sua alegria estava no testemunho que dava 
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de Cristo. Ele (7) “veio como testemunha para que testificasse a respeito 
da luz, a fim de todos virem a crer por interm�dio dele”.

Jo�o n�o era a luz, mas testificava da luz que � Jesus (8). Luz que 
veio para iluminar (9) “a todo homem”.

O Natal � tempo de luz. Ele nos direciona a verdadeira luz que � 
Jesus. Esta luz tem o poder de expulsar as trevas e transformar homens e 
mulheres. 

Infelizmente a Luz de Jesus n�o alcan�a todos os homens devido a 
incredulidade e o amor ao mundo. Jo�o 3.19-21 diz: “O julgamento � este: 
que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz; 
porque as suas obras eram m�s. Pois todo aquele que pratica o mal 
aborrece a luz e n�o se chega para a luz, a fim de n�o serem arguidas as 
suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as 
suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus”.

Como podemos manifestar a luz de Deus ao mundo?

A C�lula � um farol de Deus diante das �guas agitadas da vida. 
Cada c�lula � uma l�mpada de Deus na cidade.

II. A Alegria em receber o Verbo de Deus
Natal � a manifesta��o do verbo de Deus. Apesar de Jesus ter 

criado o mundo, (10) “o mundo n�o o conheceu”.
Jesus n�o nasceu em um lugar estranho. Ele n�o foi um estrangeiro 

no mundo. Ele veio para o que era seu.  Mas infelizmente os homens n�o o 
receberam (11). 

Natal fala da rejei��o do Senhor ainda em seu nascimento. Lucas 
diz que ap�s o nascimento do Senhor, Maria “enfaixou-o e o deitou numa 
manjedoura, porque n�o havia lugar para eles na hospedaria” (Lucas 2.7).

Mas todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador recebem o 
poder (12) “de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu 
nome”.

Esta � a grande alegria do Natal. Jesus veio para que pud�ssemos 
nascer de novo. Jo�o diz (13): “os quais n�o nasceram do sangue, nem da 
vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus”.

A alegria do natal pode ser resumida no vers�culo14: “E o Verbo se 
fez carne e habitou entre n�s, cheio de gra�a e de verdade, e vimos a sua 
gl�ria, gl�ria como do unig�nito do Pai”.

Quando voc� teve a experi�ncia do novo nascimento?

A C�lula � para pessoas que nasceram de novo e para alcan�ar 
novas vidas a Cristo. 
III. A Alegria da esperança

A prega��o de Jo�o Batista fala da alegria da esperan�a. Jo�o diz 
(15): “Este � o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, 
a primazia, porquanto j� existia antes de mim”.

A nossa alegria � que (16) “...todos n�s temos recebido da sua 
plenitude e gra�a sobre gra�a”.

A lei veio por Mois�s, mas a (17) “gra�a e a verdade vieram por 
meio de Jesus Cristo”. Jesus � a revela��o do Deus unig�nito (18). 

Conhecer o minist�rio da crian�a de Bel�m � conhecer a alegria da 
nossa esperan�a. Hoje estamos vivendo a alegria da gra�a de Deus. Esta 
alegria viveremos para sempre com Cristo. 

O Evangelho diz que quando vieram de Jerusal�m sacerdotes e 
levitas e perguntaram sobre a identidade espiritual de Jo�o, ele declarou
que n�o era o Cristo, nem Elias e nem o profeta esperado por Israel (21-
22). 

Jo�o dizia de si mesmo (23): “Eu sou a voz do que clama no 
deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isa�as”.

Quando � questionado sobre a autoridade para batizar n�o sendo o 
Cristo, nem Elias e nem o Profeta, Jo�o responde (26-27): “Eu batizo com 
�gua; mas, no meio de v�s, est� quem v�s n�o conheceis, o qual vem ap�s 
mim, do qual n�o sou digno de desatar-lhe as correias das sand�lias”.

Jo�o tinha a alegria no Cristo que viria e j� estava presente: o verbo 
de Deus, que era maior do que Ele.

A alegria da esperan�a ocorre quando entendemos a mensagem da 
gra�a que o Filho de Deus veio trazer ao mundo no Natal. Nossa esperan�a 
renova as nossas for�as diante das adversidades da vida. Isa�as 40.31 diz: 
“mas os que esperam no SENHOR renovam as suas for�as, sobem com 
asas como �guias, correm e n�o se cansam, caminham e n�o se fatigam”.

Como voc� tem enfrentado as adversidades da vida?

Na C�lula compartilhamos com tempo as nossas adversidades. A 
C�lula precisa ser lugar de partilha de dores e alegrias. 


