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Comentários iniciais:

Texto Áureo:
Mt 24.42
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
- Vigiai é um imperativo presente e denota uma vigília constante no tempo atual. A razão
para a vigília constante, hoje, e não apenas no futuro, é que os crentes dos dias atuais não
sabem quando o Senhor virá buscá-los. Não haverá sinais específicos de aviso para eles.
Nunca devem presumir que Ele não poderá vir hoje. A volta de Cristo para buscar a igreja
pode ocorrer a qualquer dia

Texto da Leitura Bíblica em classe:

Mateus 25.1-13
1 Então, o Reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas
lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
- Esta parábola ressalta o fato que todos os crentes devem constantemente examinar sua
vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado.
Devem perseverar na fé, para que uma vez chegados o dia e a hora, sejam levados pelo
Senhor na sua volta. Estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar,
significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. 1) O que faz a diferença entre o
néscio e o sábio é aquele não reconhecer que o Senhor, ao voltar, virá num tempo em que
não é aguardado, nem precedido de sinais visíveis específicos. 2) Cristo mostra aqui e em
Lc 18.8 que uma grande parte dos crentes estará despreparada no momento da sua volta.
Cristo deixa, pois, claro que Ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam
preparadas para a sua vinda. 3) Note-se que todas as dez virgens (tanto as prudentes como
as loucas) foram surpreendidas, ao vir o noivo. Isto indica que a parábola das dez virgens
se refere aos crentes vivos antes da tribulação e não àqueles durante a tribulação, os quais
terão sinais específicos precedendo a volta de Cristo no final da tribulação.

2 E cinco delas eram prudentes, e cinco, loucas.

3 As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.

4 Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas.
- Jesus, numa série de ilustrações, ressalta a necessidade de fidelidade e vigilância do
crente até que Ele volte. A parábola das dez virgens destaca a urgente necessidade disso,
pelo fato de Cristo vir numa data imprevisível. Na vossa paciência, disse Jesus, possuí a
vossa alma. O azeite nesta parábola representa no crente a presença permanente do
Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade. Cinco outras parábolas contendo a
lição da perseverança são: O Semeador; O Servo Vigilante; O Mordomo Fiel; O
Construtor da Torre; e O Sal Degenerado.

5 E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.

6 Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro!

7 Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.

8 E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas
lâmpadas se apagam.

9 Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós;
ide, antes, aos que o vendem e comprai-o para vós.

10 E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas
entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.

11- E, depois, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, senhor, abrenos a porta!

12- E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço.

13- Vigiai, pois, porque não sabeis o Dia nem a hora em que o Filho do Homem há
de vir.

Referências bibliográficas:
- GABY, Wagner Tadeu dos Santos. Lições bíblicas: As Parábolas de Jesus - As
Verdades e Princípios Divinos para uma Vida Abundante. Rio de Janeiro: CPAD,
2018.

- GABY, Wagner Tadeu dos Santos; GABY, Eliel dos Santos. As Parábolas de Jesus.
Rio de Janeiro: CPAD, 2018.
- Bíblia Apologética de Estudo. 2ª. edição. Editora ICP, 2006.
- CARGAL, Timothy B. Comentário bíblico pentecostal – As Parábolas de Jesus. 4.
ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009, v. 2.
- CHAMPLIN, Russell Norman, Ph.D O Novo Testamento interpretado versículo por
versículo. 2. ed. Editora Hagnos, v. 4, 2001.
- DAKE, Finis Jennings. Bíblia de Estudo Dake. Editoras CPAD e Atos, 2009.
- DEVER, Mark. A mensagem do Antigo Testamento: uma exposição teológica e
homilética. Tradução Lena ARANHA. CPAD, 2012.
- DILLARD, Raymond B.; LONGMAN III, Tremper Introdução ao Antigo
Testamento. Editora Vida Nova, 2005.
- FRANCISCO, Caramuru Afonso. As Parábolas de Jesus. Subsídio publicado
no site http://www.portalebd.org.br/.
- HENRY, Matthew. Comentário Bíblico – Novo Testamento. Rio de Janeiro: CPAD,
2008.
- MOUNCE, William D. Léxico analítico grego do Novo Testamento. Editora Vida
Nova, 2012.
- NEVES, Natalino das. As Parábolas de Jesus. Subsídio em vídeo publicado no site
http://www.natalinodasneves.blogspot.com.br.
- Novo Testamento trilíngue: grego, português e inglês. Editora Vida Nova.
- OLIVEIRA, Euclides de. As Parábolas de Jesus. Subsídio em vídeo publicado no site
http://www.adlondrina.com.br.
- OLIVEIRA JÚNIOR, Abimael de. As Parábolas de Jesus. Subsídio publicado no site
http://abimaeljr.wordpress.com.
- PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. Dicionário bíblico Wycliffe.
Trad. Degmar Ribas Júnior. 5. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009.
- STAMPS, Donald C. Bíblia de Estudo Pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2005.

