
Precisamos aproveitar este período para silenciar nosso coração. 
Meditar no Senhor Jesus que veio e nos preparar para o Senhor Jesus que 
virá.  
 
Conclusão:  
 Um lindo cântico do Advento diz: “Advento é tempo de 
preparação, de abrir caminhos para o Deus criança. É estar disposto a 
ajudar um irmão e a uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de 
avaliação, de unir caminhos e a acertar estradas. É tempo certo pra pedir 
perdão e perdoar, seguindo de mãos dadas (Hino Luterano 308). 
 Que façamos deste advento um tempo de renovação da vigilância, 
da esperança, da alegria e da santidade.  
 
Oração  
Deus Onipotente, dá-nos a graça 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 último 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 Espírito Santo, 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 

1º Domingo do Advento 
“Portanto, vigiai, porque não sabeis em 

que dia vem o vosso Senhor”. 
Isaías 2.1-5 / Salmo 122 /  Romanos 13.11-14 / Mateus 24.37-44 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Como você se prepara 

para o Natal? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

 
Está se aproximando o Natal do Senhor. 

Um tempo muito alegre e festivo na cultura 
brasileira. A data do Natal começou como um culto ao Senhor. Para 
preparar as pessoas devidamente para esta celebração, foi proposto um 
tempo de quatro semanas de jejum, arrependimento e oração. Este tempo 
ficou conhecido como Advento.  
 A palavra Advento significa chegada, ou preparação para a 
chegada. É um tempo de retiros de oração, silêncio, contemplação e 
meditação. 
 Neste tempo meditamos sobre o Senhor que veio em Belém; que 
vêm todos os dias ao nosso encontro; e que voltará para buscar sua igreja e 
estabelecer novo céu e nova terra. 
 O tema do primeiro domingo do Advento é Vigilância. Precisamos 
estar vigilantes, atentos e preparados para o segundo Advento do Senhor. 
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 Igreja Metodista de Vila Isabel – A Igreja que Caminha no Discipulado 
 



O Advento nos levará a meditar na vigilância, na esperança, na alegria e 
na santidade da igreja que espera a volta do Senhor.  
 
I. Vigilância - Mateus 24.37-44 
 Mateus 24.37-44 fala de vigilância. O Evangelho apresenta a 
pregação escatológica (fim dos tempos) do Senhor Jesus. 

Ele ensinou que sua vinda será como nos dias de Noé (37). As 
pessoas viviam tão ocupadas e “mecânicas” que não perceberam a vinda 
do dilúvio e pereceram (38,39). Jesus afirmou que haverá uma separação 
imediata entre o que serve a Deus e o que não serve (40,41), assim como 
foi o dilúvio na época de Noé. 

Ele disse (42): “Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem 
o vosso Senhor”. 
 Como não temos a data para a volta de Jesus, precisamos viver em 
constante vigilância. Assim como um pai de família vigiaria sua casa se 
soubesse a que horas viria o ladrão (43), assim também precisamos ficar 
apercebidos porque a hora em que não cuidamos, o Senhor Jesus voltará 
(44). 
 Não podemos deixar que as festas do natal venham nos embriagar 
e roubar a espiritualidade do Advento e do nascimento do Senhor. Em 
todo o tempo precisamos vigiar.   
 
II. Esperança - Isaías 2.1-5  
 O profeta Isaías (Isaías 2.1-5) fala de esperança.  

O Messias virá no Monte Sião e estabelecerá um reino justo e 
eterno. Haverá um tempo quando Jerusalém (o monte da Casa do 
SENHOR) será restabelecida pelo messias e muitos povos afluirão a ela 
(2). 

O profeta diz (3): “Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao 
monte do SENHOR e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus 
caminhos, e andemos pelas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e a 
palavra do SENHOR, de Jerusalém”. 

A profecia diz que as nações se converterão e haverá paz (4): “uma 
nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a 
guerra”. São palavras que apontam para o reino futuro do Messias em seu 
segundo Advento. 

Para viver esta esperança, Israel deveria andar na luz do Senhor 
(5). 

Advento fala de esperança na segunda vinda do Senhor Jesus. É 
necessária nossa atitude de permanecer na luz do Senhor e produzir frutos 
dignos de arrependimento. 
 
III. Alegria – Salmo 122 

O Salmo 122 descreve a alegria que envolve a esperança 
messiânica em Jerusalém. Esta alegria foi sentida por João na ilha de 
Patmos quando disse: “E levou-me em espírito a um grande e alto monte, 
e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do 
céu” (Ap 21.10). 

O Salmista fala de sua alegria em ir a Casa do Senhor (1). 
Jerusalém foi escolhida para receber as tribos de Israel para renderem 
graças ao nome do Senhor (2-4).  

Com a vinda do Messias, (5) lá estarão os tronos de justiça, os 
tronos da casa de Davi. 

Por isso somos convidados a orar pela paz de Jerusalém (6) 
desejando sua prosperidade (7) 
 O salmista assume o compromisso de, por amor dos irmãos, dos 
amigos e da Casa do Senhor, desejar a paz da cidade e buscar seu bem 
(8,9). 
 Esta alegria precisa estar em nosso coração no período do Advento. 
Estamos esperando a vinda do Senhor. As profecias foram fiéis e Ele 
nasceu em Belém. Assim também as outras profecias irão se cumprir e o 
Senhor voltará para buscar a igreja e todos nós moraremos na nova 
Jerusalém. Advento aponta para a esperança e a alegria no céu.  
 
IV. Santidade - Romanos 13.11-14  
 Advento é tempo de oração, jejum e arrependimento. É a nossa 
“quaresma” de preparação para o Natal do Senhor. 

Escrevendo aos romanos (Rm 13.11-14) Paulo convida a igreja a 
um despertamento espiritual por que a vinda do Senhor se aproxima (11): 
“já é hora de vos despertardes do sono; porque a nossa salvação está, 
agora, mais perto do que quando no princípio cremos”. 

Precisavam deixar as obras das trevas e se revestir das armas da luz 
(12). Isso significava andar em santidade sem orgias, bebedices, 
impudicícias (imoralidade), dissoluções (prazeres), contendas e ciúmes 
(13). 

Paulo recomenda (14): “revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada 
disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências”. 


