MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA
BATISTA BETEL, EM 24 DE ABRIL DE 2016, ÀS 18:00.
SÉRIE: FOGO
TEMA: APAGANDO O FOGO
TEXTO: MATEUS 25.1-13
INTRODUÇÃO
- Como você está hoje? Aceso ou apagado?
- Qual é sua condição espiritual nesse momento?
“O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim
a sepultura”. (Jó 17.1)
“Há cristãos que permitiram que sua chama apagasse. Eles não têm mais a alegria da vida
cristã, o entusiasmo de ganharem vidas para Jesus ou o compromisso inabalável com o
Senhor”. (Guilherme Gimenez)
MATEUS 25.1-13
“Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas,
saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram néscias, e cinco, prudentes. As
néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo; no entanto, as
prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram
todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo!
Saí ao seu encontro! Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas
lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas
lâmpadas estão-se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte
a nós e a vós outras! Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar,
chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas; e fechouse a porta. Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando: Senhor, senhor, abre-nos a
porta! Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque
não sabeis o dia nem a hora”.
FIGURA CENTRAL - A LÂMPADA
- A lâmpada aqui simboliza o “manter a chama acesa, seja a ideia do relacionamento ou,
então, da alegria cristã”.
- A lâmpada toma o lugar do fogo. Para que ela se mantenha acesa, é necessário ter o
combustível.
ENCONTRAR-SE COM O NOIVO COM SUA LÂMPADA
“Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas,
saíram a encontrar-se com o noivo”.
- Analogia do encontro da igreja e do crente com Jesus.

- O que seria a lâmpada acesa? Ideia de vida? Fervor? Força? Compromisso?
CINCO NÉSCIAS E CINCO PRUDENTES
“Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas,
saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram néscias, e cinco, prudentes”.
- A realidade espiritual é assim: há prudentes e néscios.
- Prudente - φορτιζω (phortizo) - 1) colocar uma carga sobre, carregar; 2) Oprimir alguém
com uma carga (de ritos e preceitos sem sentido);
- Néscio - μωρος (moros) - 1) tolo; 2) ímpio, incrédulo.
- Nem todos estão na mesma condição espiritual em relação a si mesmos e em relação a
Jesus Cristo.
O NOIVO CHEGA E HÁ LÂMPADAS SE APAGANDO
“Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então, se
levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às
prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. Mas as
prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras! Ide, antes, aos
que o vendem e comprai-o”.
- A chama apagada inviabiliza o encontro. Não é possível encontrar-se com o noivo sem
“fogo”.
- Um desespero toma conta daqueles que estão sem azeite. O noivo se aproxima e não há
condição de encontrá-lo assim.
- Os que não têm azeite, os néscios, querem se valer daqueles que estão providos. É um
verdadeiro desespero.
- Não se pode compartilhar a fé, o fogo de Deus. Cada um é que deve manter viva a chama
de Deus em si.
SAÍRAM PARA COMPRAR E A PORTA SE FECHOU
“E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com
ele para as bodas; e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando:
Senhor, senhor, abre-nos a porta! Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos
conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora”.
O tempo gera um grande perigo para todos. O Senhor Jesus Cristo retornará. E uma chama
apagada colocará em risco a vida de todos.
VIGIAI
Não deixem a chama apagar...
- Se isso aconteceu, é hora de correr enquanto há tempo.

“Há muitos crentes que não acreditam mais que o Senhor Jesus Cristo irá retornar. Estão
vivendo com suas lâmpadas apagadas. A religiosidade os apagou de tal forma que não têm
mais qualquer expectativa quanto ao retorno do Senhor Jesus Cristo”. (Charles Stanley)

