As três advertências de Jesus
“Olhai, vigiai e orai, porque não

sóbrios, vigiai, porque o diabo

sabeis quando chegará o tempo.”

vosso adversário anda ao derredor,

Marcos 13:33

bramando como leão, buscando a
quem possa tragar.” I Pedro 05:08.

1. OLHAI
Olhar firmemente pra Jesus:
“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo

3. ORAI
Orai sem cessar: “Orai sem cessar” I Tessalonicenses 05:17.

que estava proposto, suportou

Orai uns pelos outros: “Confes-

a cruz, desprezando a afronta e

sai as vossas culpas uns aos out-

assentou-se a destra do trono de

ros e orai uns pelos outros, para

Deus” Hebreus 12:02 e vemos

que sareis; a oração feita por um

também o exemplo de Pedro, que

justo pode muito em seus efeitos.”

quando tira os olhos de Jesus,

Tiago 05:16.

começa a afundar (vide Mateus
14:29-30). Lembre-se: nunca tire
seus olhos do mestre!

As três advertências de Jesus
são para todas as épocas e para

Olhar para o senhor e ser salvo:

todos que querem ter comunhão

“Olhai para mim e sereis salvos,

com Deus, por isso olhai, vigiai e

vós todos os termos da terra;

orai.

porque eu sou Deus, e não outro.”

Deus abençoe!

Isaías 45:22.
Não olhar para trás: “e disse
Jesus: Ninguém que lança mão do
arado e olha para traz é apto para o
reino de Deus.” Lucas 09:62.
Olhar para cima: “Ora, quando
todas estas coisa começarem acontecer, olhai para cima e levantai
a vossa cabeça, porque a vossa
redenção está próxima.” Lucas
21:28.
2. VIGIAI
Vigiai em todo tempo: “Vigiai,
pois, em todo, orando, para que
sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de
acontecer e de estar de pé diante
do Filho do Homem.” Lucas 21:36.
Vigiai porque o fim está próximo: “e já está próximo o fim de
todas as coisas; portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.” I Pedro
04:07.
Vigiai porque o vosso adversário esta ao derredor: “Sede
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