
abre-nos a porta!” Elas ouviram do noivo a seguinte frase (12): “Em 
verdade vos digo que n�o vos conhe�o”. Ser um disc�pulo n�scio leva 
a ru�na. N�o podemos ter uma vida crist� na igreja e outra mundana na 
sociedade. Muitas vezes achamos que no final Jesus salvar� todos. Isso 
n�o � verdade. A B�blia diz que sem a santifica��o “ningu�m ver� o 
Senhor” (Hebreus 12.14). 

Como vencer a necedade?

A C�lula faz a vontade de Deus ganhando almas, consolidando os 
novos convertidos e buscando a sabedoria na Palavra revelada. Desta 
forma os membros da C�lula, em unidade, v�o vencendo a necedade. 
Ensine seu disc�pulo a ter uma vida totalmente comprometida com o 
reino de Deus, inclusive em sua vida secular e em seus d�zimos e 
ofertas. 

Conclusão:
Jesus conclui a par�bola dizendo (13): “Vigiai, pois, porque n�o sabeis 
o dia nem a hora”. N�o sabemos o dia e a hora que o Senhor voltar� 
para buscar a Igreja e nem sabemos o momento de nossa morte, por 
isso precisamos ter� vigil�ncia como nossa companheira na caminhada 
crist�. Jesus voltar� e precisamos estar preparados. “Bem de manh�, e 
sem cessar, Vigiar e orar!” (HE 472).  E.C.S

Oração Final: 
Pai celestial, concede, � Senhor, que n�o andemos ansiosos quanto �s 
coisas terrenas, que s�o passageiras, mas que amemos as celestiais que 
permanecem para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina 
contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).

Prepare-se para 
Retiro de Renovação Espiritual 

32� Domingo Comum
A Parábola das Dez Virgens
Mateus 25.1-13

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � uma 

pessoa imprudente?
 Leitura Bíblica: Mateus 25.1-

13

Introdução: 
A Par�bola das Dez Virgens tem 
um �nico prop�sito: fazer os disc�pulos viver em vigil�ncia. Antes de 
sua morte, Jesus aproveita para orientar sobre este tema. Somos salvos 
pela gra�a, mas esta gra�a n�o garantir� a nossa salva��o se vivermos 
no pecado como n�scios. Como disc�pulos e disc�pulas precisamos 
viver fazendo a vontade de Deus e em vigil�ncia. 

I. O Reino dos Céus e as dez virgens
Jesus diz que (1) “o reino dos c�us ser� semelhante a dez virgens que, 
tomando as suas l�mpadas, sa�ram a encontrar-se com o noivo”. Jesus 
est� usando a figura do casamento judaico de sua �poca. Quando o 
noivo vinha buscar sua esposa (adolescente de 13 ou 14 anos), esta 
escolhia damas da mesma idade para lhe acompanhar em dan�as at� a 
casa do noivo.  A Igreja aguarda a volta de Cristo, onde estaremos 
participando como Noiva nas Bodas do Cordeiro. Todos n�s 
esperamos este encontro e precisamos estar preparados. Jesus usa a 
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figura do casamento para exemplificar sua uni�o m�stica com a Igreja. 
Paulo diz em Ef�sios 5.31, 32: “Eis por que deixar� o homem a seu pai 
e a sua m�e e se unir� � sua mulher, e se tornar�o os dois uma s� carne. 
Grande � este mist�rio, mas eu me refiro a Cristo e � igreja”. Jesus � o 
noivo e a Igreja � sua noiva. O casamento ser� o retorno de Cristo para 
levar a igreja ao c�u. 
Voc� tem se preparado para o volta de Cristo?

A C�lula prepara o mundo para a volta de Cristo. Nossa miss�o � 
ganhar almas e multiplicar. Precisamos trazer novas vidas para a c�lula 
e nos preparar para o encontro com o Senhor. Ensine ao seu disc�pulo 
sobre a volta de Jesus. Isso � uma verdade b�blica e precisamos estar 
preparados. 

II. A diferença entre as virgens
Na par�bola do Senhor Jesus, as dez virgens eram diferentes: (2) 

“Cinco dentre elas eram n�scias, e cinco, prudentes”. A palavra n�scia 
significa sem instru��o; sem discernimento; sem compet�ncia; 
ignorante; incapaz. N�o pensaram na necessidade de levar azeite de 
reserva (3). As prudentes, (4) “al�m das l�mpadas, levaram azeite nas 
vasilhas”. Agiram com prud�ncia. Na par�bola (5) “foram todas 
tomadas de sono e adormeceram”. Contudo, as prudentes 
adormeceram com a seguran�a do azeite reserva. Na igreja do Senhor 
existem disc�pulos prudentes e disc�pulos n�scios. Disc�pulo prudente 
se prepara adequadamente para a vinda do noivo. O disc�pulo n�scio 
por sua vez, tem uma vida despreocupada e despreparada. A santidade 
s� � poss�vel para as pessoas que a desejam. Por este motivo vemos 
tanta diferen�a entre as pessoas da comunidade da f�. Deus conhece o 
nosso cora��o e sabe se estamos sendo n�scios ou prudentes. O Salmo 
44.21 diz: “Porventura n�o esquadrinhar� Deus isso? Pois ele sabe os 
segredos do cora��o”.

Voc� tem sido n�scio ou prudente? Como est� sua fidelidade ao 
Senhor?

A C�lula age com prud�ncia. Estamos sempre buscando o azeite do 
Esp�rito Santo para termos reservas necess�rias para cumprir a Miss�o. 
Ensine seu disc�pulo a trabalhar na gra�a para alcan�ar a prud�ncia 
necess�ria para o cumprimento da Miss�o. Sem azeite a l�mpada n�o 
permanece acesa. 

III. O benefício da prudência
As l�mpadas dessas virgens eram diferentes das pequenas 

lamparinas usadas dentro da casa. Como era necess�rio sair, no meio 
da noite, para ir da casa da noiva para a casa dos pais do noivo, algo 
mais robusto era necess�rio. Por esse motivo muitos acreditam que 
essas l�mpadas eram, na realidade, tochas capazes de iluminar bem a 
noite. Quando eram acessas, essas tochas criavam um espet�culo 
brilhante e radioso digno duma noiva no seu dia especial. Devido ao 
grande volume de peda�os de panos envolvidos na confec��o das 
tochas, de acordo com os estudiosos, era necess�rio levar uma vasilha 
contendo �leo, pois a chama consumia o mesmo rapidamente. 
Imagina-se que a cada 15 minutos era necess�rio realimentar os panos 
com o �leo. As virgens com �leo reserva foram prudentes. Quando 
chega o noivo elas se levantam e preparam suas l�mpadas (6,7). N�o 
podem compartilhar o �leo com as n�scias e as orientam ir comprar 
(8,9). A prud�ncia as preparou para o encontro com o noivo. 
Precisamos agir com prud�ncia. O azeite simboliza o Esp�rito Santo 
que mant�m nossa f� acesa. Necessitamos muito da gra�a de Deus para 
continuar firmes no projeto de Jesus, com prud�ncia e sem se desviar 
da miss�o que Ele nos deu. O disc�pulo prudente � aben�oado sempre.  
Prov�rbio 16.21 diz: “O s�bio de cora��o ser� chamado prudente, e a 
do�ura dos l�bios aumentar� o ensino”.

Quais s�o as atitudes de um disc�pulo prudente?

A C�lula entende o benef�cio da prud�ncia. N�o temos mais tempo de
ficar brigando com pessoas ou atolados em programas infrut�feros. 
Nossa �nica miss�o � fazer disc�pulos batizando e ensinando. Nossa 
prud�ncia � seguir o roteiro do Senhor com as l�mpadas cheias de 
azeite reserva. Ensine seu disc�pulo os benef�cios da prud�ncia. 

IV. A ruína de necedade 
Necedade significa ser n�scio. � a ignor�ncia crassa; tolice.

Comportamento que denota extrema ignor�ncia ou estupidez. As 
virgens que, pela ignor�ncia e tolice, n�o levaram azeite reserva saem 
para comprar a noite. Neste momento, (10) “chegou o noivo, e as que 
estavam apercebidas entraram com ele para as bodas; e fechou-se a 
porta”. As n�scias chegam depois e clamam (11): “Senhor, senhor, 


