
testemunho precisa ser santo e precisamos nos preparar para a vinda do 
Senhor. 

Voc� tem andado em santidade? O que � andar em santidade?

Conclusão: 
Quando Jesus nasceu o mundo estava preparado para acolh�-lo? 

Muitos judeus j� haviam perdido a esperan�a do nascimento do Messias. 
Era uma teologia ultrapassada. Outros esperavam um messias pol�tico ou 
revoltoso contra Roma. Ou seja, as pessoas n�o estavam preparadas para 
sua vinda ao mundo. 

Hoje acontece a mesma coisa. Muitas igrejas ca�ram em um 
secularismo onde n�o � mais pregado a Volta do Senhor. Com isso as 
pessoas est�o despreparadas. 

Este primeiro domingo do Advento nos alerta a Vigiar o retorno 
glorioso do Senhor com atitudes de santidade, paz, amor e justi�a. 

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. 

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).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

1� Domingo do Advento
Advento é Tempo de Vigilância

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� est� 

preparado para a Volta do Senhor?
 Ministração do Roteiro

No primeiro Domingo do Advento 
come�amos um novo Ano Crist�o. Neste 
Ano C o nosso Evangelho ser� o de Lucas. Caminharemos com Jesus do 
nascimento at� a sua ressurrei��o. Ser�o dois Ciclos (Ciclo do Natal e 
Ciclo da P�scoa) e 34 Semanas do Tempo Comum, sempre lendo o 
Evangelho de Lucas como prioridade. 

O Advento � o ponto de in�cio e de fim do Calend�rio Crist�o. S�o 
quatro semanas que nos preparam para o Natal do Senhor. 

As duas primeiras semanas nos falar�o sobre a vinda definitiva e 
gloriosa de Jesus (29 de novembro a 16 de dezembro) e as �ltimas duas 
semanas nos lembrar�o sobre a esperan�a dos profetas, de Maria e Jos� 
sobre o nascimento do Messias (17 a 24 de dezembro). 

Temos quatro semanas nas quais de domingo a domingo vamos-
nos preparando para a vinda do Senhor. 

A primeira das semanas do Advento est� centralizada na vinda do 
Senhor ao final dos tempos: Vigiai. 
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A segunda semana nos convida, por meio da prega��o de Jo�o 
Batista a “preparar os caminhos do Senhor”; isso �, a manter uma atitude 
de permanente convers�o: Arrependa-te.

A terceira semana preanuncia j� a alegria messi�nica, pois j� est� 
cada vez mais pr�ximo o Dia da Vinda do Senhor (� o domingo gaudete = 
Alegrai-vos): Celebrai.

Finalmente, a quarta semana nos fala do advento do Filho de Deus 
ao mundo: Acolhei.

Hoje iremos aprender a viver em Vigil�ncia.  

I. Vigiando a Vinda Gloriosa de Jesus - Lucas 21.25-28,34-36
As profecias foram cumpridas e Jesus Cristo nasceu em Bel�m 

para ser o nosso Salvador. Assim tamb�m as profecias se cumprir�o sobre 
sua gloriosa volta para buscar a Igreja e estabelecer um novo c�u e uma 
nova terra. 

O Evangelho de Lucas 21.25-28,34-36 fala sobre este dia. 
A natureza estar� fora de controle e isso ir� gerar ang�stia entre as 

na��es (25). 
A humanidade ficar� apavorada porque os poderes dos c�us ser�o 

abalados (26)
Neste tempo vir� Jesus nas nuvens com poder e grande gl�ria (27). 
Ele nos orienta a olhar para o c�u e ver que a reden��o est� 

pr�xima quando estas coisas come�arem a acontecer (28). Exorta-nos 
tamb�m a guardar nossos cora��es da orgia, da embriaguez e das 
preocupa��es deste mundo (34). 

Nossa atitude deve ser de vigil�ncia (36): “Vigiai, pois, a todo 
tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que t�m de 
suceder e estar em p� na presen�a do Filho do Homem”.

Como o Crist�o deve vigiar a volta do Senhor?

II. Vigiando o Renovo de Justiça - Jeremias 33.14-16
O livro do profeta Jeremias 33.14-16 fala da vinda do Senhor como 

esperan�a para o povo de Israel. Faz refer�ncia sobre sua primeira vinda 
(Nascimento em Bel�m) e sobre sua segunda vinda (gloriosa nas nuvens). 

Vir� o dia em que Deus cumprir� as profecias sobre Israel e Jud� 
(14). 

Da fam�lia de Davi brotar� um Renovo de justi�a que executar� 
ju�zo e justi�a na terra (15).

Jud� ser� salva e Jerusal�m ser� chamada “SENHOR, Justi�a 
Nossa”( Jav� Tsidkenu). (16).

Jesus Cristo � este Renovo de Justi�a. Vir� para executar o ju�zo e 
a justi�a e estabelecer seu Reino no novo C�u e nova Terra. Todos os 
poderes e institui��es constitu�das passar�o.  O Renovo de Deus renovar� 
todas as coisas e habitaremos na Nova Jerusal�m que ser� chamada Jav� 
Tsidkenu = Senhor Justi�a Nossa.

O que precisa ser renovado no mundo? O que precisa ser renovado 
em sua vida?

III. Vigiando o Caminho da Salvação - Salmo 25.4-5,8-10,14
O Salmo 25 � uma ora��o para que possamos conhecer ao Senhor e 

andar em Vigil�ncia. 
O salmista pede para que o Senhor o ensine seus caminhos (4). Ele 

deseja ser guiado pelo Deus da salva��o (5). Pois s� Jav� pode apontar o 
caminho que salva (9). 

Quem tem humildade para andar em vigil�ncia buscando o socorro 
do Senhor ser� guiado na justi�a e aprender� a vereda certa (9). 

Quando ando em vigil�ncia guardando sua alian�a e seus 
testemunhos, encontro sua miseric�rdia e verdade (10) e passo a desfrutar 
da intimidade de Deus (14): “A intimidade do SENHOR � para os que o 
temem, aos quais ele dar� a conhecer a sua alian�a”.

Sua vida tem sido exemplo de humildade de depend�ncia do 
Senhor?

IV. Vigiando o testemunho cristão - Tessalonicenses 3.12-4.2
Paulo escrevendo aos Tessalonicenses 3.12-4.2 exorta a igreja a 

andar em vigil�ncia. 
A igreja precisa orar para crescer e aumentar em amor (12). 
Nosso cora��o precisa estar “confirmado em santidade, isento de 

culpa, na presen�a de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, 
com todos os seus santos” (13).

Precisamos praticar o que aprendemos e continuar a progredir 
espiritualmente para agradar ao Senhor com nossa vida e atitude (4.1). 
Paulo diz (2): “porque estais inteirados de quantas instru��es vos demos 
da parte do Senhor Jesus”.

Temos aprendido na Palavra de Deus a andar em santidade, justi�a 
e amor. Agora precisamos praticar tudo que nos foi ensinado. Nosso 


