
Conclusão: 
 Você tem vigiado sua vida? Tem andado em santidade, 
fraternidade e justiça? Seus atos são de caridade e gratidão? Jesus voltará e 
deseja nos encontrar em santidade nos relacionamentos. O diabo 
trabalhará para nos retirar da graça, por isso precisamos vigiar as portas do 
nosso coração. Precisamos ser adoradores vigilantes e permanecer como 
sentinelas da fé. Que Deus nos abençoe!  
 
 
Oração  
Ó Senhor, faze com que tenhamos amor e reverência constantes, porque 
nunca deixas de ajudar e governar os que colocaste sobre o fundamento 
seguro de tua bondade; mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e 
reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  
 
 

 
Dedicação: 
Cântico de encerramento / Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

19º Domingo Comum 
Vigilância Espiritual   

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: O que é uma 

sentinela? 
• Ministração do Roteiro 

 
 

 
Hoje a Palavra de Deus nos 

ensinará sobre a vigilância espiritual. O 
discípulo amadurece quando aprenda a 
vigiar. Precisamos vigar a vinda de Cristo, os ataques do inimigo, nossa 
vida de adorador e nossa fé. Que a vigilância nos leve a vitória eterna.  
 
I. Vigiar a Vinda do Senhor - Lucas 12.32-48 

Em Lucas 12.32-48 Jesus fala da importância da vigilância. O texto 
inicia com um consolo e um convite. Jesus consola dizendo para que não 
tenham medo (32) e os convida a vender os bens e dar esmola para terem 
um tesouro no céu (33). Ele diz (34): “porque, onde está o vosso tesouro, 
aí estará também o vosso coração”. 

Os discípulos precisavam viver preparados (35) e vigilantes como 
os homens que esperam o retorno do seu senhor (36). São bem-
aventurados os que vigiam. Eles serão servidos pelo Senhor (37,38). O 
Filho do Homem virá sem avisar, assim como um ladrão (39-40). 
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Diante desse ensinamento, Pedro pergunta (41): “Senhor, proferes 
esta parábola para nós ou também para todos”? 
 Jesus responde contando a parábola do Mordomo fiel. Quem vigia 
será honrado (43-44). Quem não vigia e age com injustiça e pecado será 
punido com os infiéis (45-46).  

Existe diferença entre quem conhece a vontade de Deus e não vigia 
para aquele que não conhece (47-48). Para quem conhece haverá maior 
rigor. Jesus diz (48b): “Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será 
exigido; e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão”. 

A resposta de Jesus a Pedro é clara: esta palavra é para todos, 
contudo, os discípulos serão cobrados com maior rigor.  

Precisamos vigiar a volta do Senhor Jesus. 
Como você tem esperado a vinda do Senhor? 

 
II. Vigiar os ataques do inimigo - Neemias 7.1-3 

Neemias sai da Pérsia para Jerusalém a fim de restaurar os muros. 
Existiram muitos inimigos e contratempos, porém ele levou o povo a 
trabalhar e vigiar. 

Ele deu a seguinte ordem a Hanani e a Hananias (3): “Não se 
abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça e, enquanto os guardas 
ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem; ponham-se guardas 
dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa”. 

As portas de Jerusalém deveriam ser fechadas e vigiadas. Era 
necessária a vigilância diante de um possível ataque dos inimigos. Estas 
portas falam da porta do nosso coração. Sempre o inimigo tentará colocar 
sentimentos, reações e tristezas em nosso coração.  

Precisamos vigiar para resistir as astutas ciladas do diabo.   
 O inimigo tem encontrado brechas em sua vida? 

 
III. Vigiar a Adoração - Salmo 33  
 Todo servo do Senhor é convidado a adorar a Deus (1). Quando 
adoramos o Senhor, estamos expressando seu senhorio sobre nossa vida. O 
salmista diz (12): “Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que 
Ele escolheu para sua herança”. 
 A adoração traz a vigilância de Deus sobre nossa vida. Deus nos 
vigia (18): “Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, 
sobre os que esperam na sua misericórdia”,  
 Ele vigia para (19): “livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da 
fome, conservar-lhes a vida”. 

Por isso esperamos Nele em adoração. Vigiamos sua volta. 
Aguardamos em sua Palavra. Nele está nossa alegria (20-22): “Nossa alma 
espera no SENHOR, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se 
alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, SENHOR, a tua 
misericórdia, como de ti esperamos”. 

Precisamos vigiar nossa vida de adoradores sabendo que Deus nos 
vigia como um pai cuida de seu filho.  

Você tem sido um adorador fiel? O que é um adorador fiel? 
 
IV. Vigiar a vida de Fé - Hebreus 11.1-2,8-19  

Como está nossa fé? Estamos desanimados ou renovados no 
Senhor? A Fé é que nos faz vigiar. O autor de Hebreus diz (1,2): “Ora, a fé 
é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não 
veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho”. 

Ele cita o exemplo da fé de Abraão (8-10) que obedeceu e partiu 
para a terra prometida. Na realidade ele (10) “aguardava a cidade que tem 
fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador”. 

Da mesma forma Sara foi mãe pela fé em avançada idade (11-12). 
Todos os heróis da fé morreram sem ver a promessa do Messias (13,14): 
“Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas; vendo-as, 
porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e 
peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam 
estar procurando uma pátria”. 

Não viram a promessa, mas vigiaram na fé. Permaneceram na fé 
mesmo diante dos combates. Todos morreram aspirando uma pátria 
celestial (16) e por isso “Deus não se envergonha deles, de ser chamado o 
seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade”. 
 Todas as ações de Abraão, mesmo as mais difíceis, foram 
efetuadas na fé (17-19). 
 Por isso, precisamos vigiar nossa vida de fé para permanecermos 
firmes diante dos momentos de desânimo.   
 Como está sua fé? 
 


