
 

 

Roteiro para as Células  -  A partir de 27 de Outubro de 2019 

 

 

Tema:    A ultima hora!  - Mt 25:1-13.     ´ 
 

Introdução: Assim como Jesus foi levado aos Céus, Ele há de voltar para buscar os Seus 

seguidores - Jo 14:3. 
- Estamos vivendo as ultimas horas que antecedem a sua volta.  

 

“Mas à meia noite ouviu se um grito, aí vem o noivo” – (Mt 25:6). 

- Jesus estava falando aqui, exatamente da ultima hora. 

- Na linguagem profética, “meia noite”  representa um momento de desatenção. 

- Vejamos Jesus descrevendo como será esse momento: “Chegou o noivo e as que estavam 

preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta”- (Mt 25:10).  

“Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, 

porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia 

nem a hora em que o Filho do homem há de vir” (Mt 25:11-13). 

 

Jesus viveu nos dias, que para se manter a lâmpada do templo acesa continuamente, isso 

era feito através do azeite puro -  Ex 27:20. 

- Esse azeite puro simbolizava a presença do Espírito Santo. 

- As prudentes levaram azeite em suas lâmpadas – (Mt 25:4). 

- O mal aqui, ocorreu pela imprudência de não se ter o azeite em suas lâmpadas. 

- No momento final, o que vai fazer a diferença será isso - (Mt 25:8-10). 

- Sem azeite não seremos reconhecidos a ultima hora -  (Mt 25:11). 

 

“E tardando o noivo todas cochilaram”... (Mt 25:4). 

- Todos nós teremos de enfrentar esse momento da frieza espiritual. 

- Ele esta ensinando que a sua volta será em um momento de sonolência. 

 

O azeite puro me aprova diante do Senhor. 

- “Vigiai porque não sabeis a hora que o noivo vem” – (Mt 25:13). 

- Como aprendemos aqui, este azeite não pode ser obtido de improviso. 

- Seria uma imprudência fatal deixar para se preparar na ultima hora. 

 

                                                           Textos bíblicos 

 

Mateus 25:1-13 

1 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, 

saíram ao encontro do noivo.  

2. Cinco delas eram insensatas, e cinco prudentes.  

3. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo.  



4. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. 

5. E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram.  

6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao encontro!  

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

8. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas 

lâmpadas estão se apagando.  

9. Mas as prudentes responderam: não; pois de certo não chegaria para nós e para vós; 

ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós.  

10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo; e as que estavam preparadas entraram 

com ele para as bodas, e fechou-se a porta.  

11. Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a 

porta.  

12 Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço.  

13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de 

vir.  

João 14:3 

 E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, 

para que onde eu estiver estejais vós também. 

 

Êxodo 27: 20.  

Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o 

candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. 

 

 

 

 

 


