Tarde demais

De 08 a 13 de outubro
Pr Celso Martinez
Culto do dia 30/09 (noite)
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br;
www.google.com.br;www.youtube.com.br Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra
da música escolhida em quantidade que dê para distribuir para todos os membros da célula. Líder
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver
outra auxiliar peça a ele para fazer.
Mateus 25:1-13
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Ele iria ser tudo o que um mortal deve ser, Amanhã.
Ninguém seria melhor do que ele, Amanhã.
Cada manha ele empilhava as cartas que iria escrever, Amanhã.
De fato, era uma pena que ele estivesse tão ocupado para ver o Guilherme, mas ele prometeu ir vêlo, Amanhã.
Esse homem teria sido o maior dos trabalhadores, Amanhã.
O mundo o teria conhecido se ele tivesse visto o Amanhã.
Mas o fato é que ele morreu e desapareceu de vista, e tudo o que restou quando a vida acabou,
Foi um monte de coisas que ele pretendia fazer, Amanhã.
Autor Desconhecido
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A expressão que dá título à mensagem pode se aplicar a muitas circunstâncias:
O jovem que chegou atrasado para a prova do Enem ou vestibular de alguma Universidade.
Alguém que retardou uma visita a uma pessoa doente, e tendo adiado, não houve mais tempo.
Alguém que planejava se declarar para alguém amado, e deixou para outra hora.
Alguém que ouve o evangelho ano após ano, e sempre adia sua decisão, até que seja colhido pela
fatalidade, sem ter confessado Jesus como seu Senhor.
O Reino de Deus ou Reino dos céus era a mensagem central da pregação do Senhor Jesus.
Mateus se dirige aos judeus, por isso usa o termo Reino dos céus. Marcos e Lucas usam o termo
Reino de Deus, sendo uma e a mesma coisa.
O reino de Deus foi entendido de várias formas ao tempo de Jesus:
O Reino de Deus na perspectiva escatológica.
O Reino dos Céus ou Reino de Deus é expressão que se refere, entre outras coisas, à presença de
Jesus, bem como à Sua volta.
Mat 25:34 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por
herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo;
Parábola do grão de mostarda. Mateus 13:31-35.
A volta de Jesus é muito clara em todo Novo Testamento e precisamos nos preparar, antes que seja
tarde demais.

Este texto faz parte do grupo de parábolas que no alertam sobre a volta de Cristo e a necessidade
de estarmos preparados.
Parábolas eram histórias que Jesus contava com a intenção de transmitir um ensinamento.
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Esta aplica-se tanto a pessoas de dentro como de fora da igreja. Pessoas que já entregaram sua
vida a Cristo, bem como aquelas que ainda não o fizeram.
O enredo é um ritual de um casamento. O casamento começava na casa da noiva, quando o noivo
chegasse para a cerimônia, após isso, o cortejo seguia à medida que o noivo leva a noiva para a sua
casa para as demais festividades.
Para um casamento realizado à noite, Lâmpadas ou tochas eram requeridas para o cortejo.
As virgens eram damas de honra, que tinham o papel de acompanhar o noivo e sua consorte até a
residência deles, para as demais festividades.
Sua função era de extrema importância.
O que aprendemos com a parábola?

1. A volta de Cristo é certa.
• É tão farta a afirmação no Novo testamento, que podemos dizer que para 30 versículos, um deles fala
sobre a volta de Cristo.
• Jesus mesmo disse que vai voltar. João 14:1-3.
2. A volta de Cristo será inesperada.
• Jesus deixou claro que ninguém sabe a hora ou o tempo da sua volta. 24:44
• Ele nos ofereceu sinais indicadores desse fato, mas a exatidão somente Deus a tem, e isso nos leva
exatamente à vigilância contínua.
• O cortejo nupcial chegou à meia noite. Horário mais improvável. Por esta razão, as virgens relaxaram.
25:6
•
3. A Volta de Cristo deve provocar em nós a vigilância.
• Cada virgem ou donzela deveria estar preparada com o seu suprimento necessário de azeite para
manter sua lâmpada acesa.
• Era uma responsabilidade pessoal e sua displicência seria imperdoável.
Conclusão
•
•
•

1. Jesus deu vários sinais da Sua volta. Você consegue identificar algum? Mateus 24:3-14
2. Como você se vê diante da Volta de Cristo?
3. Caso Ele voltasse hoje, você está preparado?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS

Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.
Deixe os visitantes bem confortáveis Distribua tarefas a todos os membros . Cada pessoa é muito
importante e necessária.
Bom Estudo!

