A VIDA CRISTÃ, A VIDA DA IGREJA,
A CONSUMAÇÃO DA ERA E A VINDA DO SENHOR
(Sexta-feira – Segunda sessão da manhã)

Mensagem Dois
Vigiar e estar pronto
para ser preparado pelo Senhor para Sua segunda vinda iminente
Leitura bíblica:
Mt 24:1-3, 32-44; 25:1-13
I. A palavra grega para vinda (parusia) significa “presença”; a vinda de Cristo será a
Sua presença com o Seu povo; a Sua parusia começará com o arrebatamento do filho-varão (Ap 12:5) e das primícias (14:1-4) antes da grande tribulação e acabará
com a Sua manifestação na terra com os santos, no final da grande tribulação (Mt
24:27, 30; 2Ts 2:8; Jd 14).
II. Precisamos ver os sinais da segunda vinda iminente do Senhor – Mt 24:1-3:
A. O maior sinal do final desta era (quando os últimos três anos e meio da grande tribulação estiverem prestes a começar) é a pregação do evangelho do reino para toda a
terra habitada – Mt 24:14; Ap 6:2.
B. Outro grande sinal da vinda do Senhor foi quando Israel, representado pela figueira,
foi restaurado milagrosamente como nação; para os crentes, essa figueira é um sinal
do final desta era – Mt 24:32-35; Jr 24:2, 5, 8.
C. Antes do dia da segunda vinda do Senhor, a apostasia virá e o homem da iniquidade, o
Anticristo, será revelado – 2Ts 2:3, 7:
1. Pecado é iniquidade, que é viver uma vida fora do princípio do governo de Deus
sobre o homem, e não debaixo desse princípio –1Jo 3:4.
2. O mistério da iniquidade está operando hoje entre as nações e na sociedade humana até que o Anticristo, como o homem da iniquidade, seja revelado; visto que
os que estão perecendo não acolhem o amor da verdade, Deus lhes envia uma operação de erro, um poder ativo que os desvia, para que creiam na mentira – 2Ts
2:11.
3. Assim, podemos ver que Isaías 5:20 é cumprido com eles: “Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal; que fazem da escuridão luz e da luz, escuridão; põem o
amargo por doce e o doce, por amargo!”
D. Quando a grande tribulação, os últimos três anos e meio desta era, estiver prestes a
começar, o Anticristo estabelecerá um ídolo abominável da desolação, uma imagem de
Si mesmo, no templo e fará com que as pessoas adorem a imagem e ele próprio (Mt
24:15; Dn 9:27; Ap 13:14; 14:9, 11); isso mostra que o templo de Deus será reconstruído antes do Senhor voltar (2Ts 2:4).
E. As condições de vida perversa que entorpeceram a geração de Noé antes do dilúvio retratam a condição perigosa do viver do homem antes da vinda do Senhor e da grande tribulação – Mt 24:3, 21, 27, 37, 39; Lc 17:26-27; 21:34-36.

F. Um sinal da segunda vinda do Senhor é a falta de fé entre muitos dos Seus crentes:
“Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?” – Lc 18:8.
G. Outro sinal da segunda vinda do Senhor é que, “por se multiplicar a iniquidade, o amor
de muitos se esfriará” – Mt 24:12; Ap 2:4.
H. Um sinal do final dos tempos e da segunda vinda do Senhor é o acúmulo excessivo de riquezas: “Acumulastes tesouros nos últimos dias” – Tg 5:3:
1. Nos últimos dias, antes da vinda do Senhor, os homens acumularão riquezas de
uma forma sem precedentes e desconhecerão as suas misérias futuras e o seu destino miserável do julgamento de Deus – Mt 16:27.
2. Nos últimos dias, haverá uma multiplicação de desfrute material e indulgência lasciva com um hedonismo sem precedentes – Tg 5:1-6; cf. Zc 5:5-11.
III. Para sermos tomados pelo Senhor, precisamos estar vigilantes pela Sua vinda iminente e preparados e prontos para sermos Sua noiva (Mt 24:32-44; Ap 19:7) a fim
de sermos arrebatados antes da grande tribulação (Ap 3:10; Lc 21:36):
A. O significado do arrebatamento é ser tomado à presença do Senhor; se quisermos ser
tomados à presença do Senhor, temos de estar em Sua presença hoje – 2Co 2:10; Sl
16:11; 27:8; 43:4; At 3:19-20; Êx 33:14-16; cf. Gn 4:16.
B. Para sermos pessoas que amam a manifestação do Senhor, a Sua vinda, temos de apreciar a Sua aparição, Sua manifestação, a nós hoje – 2Tm 4:8; At 26:16; Jo 14:21.
C. Aquele que é tomado é maduro em vida e o outro não; tornar-se maduro é algo que leva a vida toda; para a vinda do Senhor precisamos nos preparar, amando-O ao máximo
e crescendo Nele em tudo, para que, na Sua aparição, estejamos maduros para sermos
arrebatados – Hb 6:1; Jo 21:15-17; Ef 4:15; cf. Gn 5:22-24.
D. Estar pronto para ser arrebatado é uma questão de ser cheio de Cristo ao máximo,
orando para crescermos e amadurecermos em vida – Ef 3:16-17a; Hinos, n° 395.
E. O significado de ser vigilante é ser cuidadoso e não descuidado, estando alerta odos os
dias contra a possibilidade de tropeçar; aqueles que são vigilantes devem ser aqueles
que não confiam em si mesmos, não são autoconfiantes – Jr 17:7-8; 2Co 1:8-9; Fp 3:3;
1Co 10:12.
F. O Senhor virá secretamente, como um ladrão (Mt 24:43-44), para aqueles que O amam
e os tomará como Seus tesouros; Cristo é a preciosidade para os que creem Nele (1Pe
2:7), e o nosso desejo é que Ele nos encha e sature com Ele mesmo como nossa preciosidade suprema, nosso tesouro (2Co 4:7), a fim de nos tornarmos homens preciosos,
até mesmo a própria preciosidade (Dn 9:23; 10:11, 19).
G. Especialmente nestes últimos dias, temos de estar vigilantes e atentos à palavra profética como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em nosso coração (2Pe 1:19); nos poucos dias que nos restam,
sejamos aqueles que amam e servem o Senhor, que são reavivados e vencem todos os
dias, e que deixam o mundo para estar, de todo o coração, prontos e à espera da segunda vinda do Senhor.
IV. A palavra do Senhor em Mateus 25:1-13 é uma parábola referente à vigilância:
A. As virgens significam os crentes vistos sob o aspecto da vida; os crentes, o povo do
reino, são como virgens castas, tendo o testemunho do Senhor (a lâmpada) na era escura e saindo do mundo para encontrar o Senhor; para isso eles precisam não somen-

te precisam do habitar interior, mas também do encher do Espírito Santo – 2Co 11:2;
Lc 11:13:
1. As lâmpadas significam o espírito dos crentes, que contém o Espírito de Deus como o azeite – Pv 20:27; Is 61:1; Hb 1:9; Rm 8:16:
a. Os crentes resplandecem a luz do Espírito de Deus a partir do espírito deles;
para que a luz divina resplandeça nas partes interiores do homem, o Espírito
de Deus como o azeite deve encharcar (mesclar-se com) o espírito do homem
como o pavio (cf. Rm 8:16) e “queimar” junto com o espírito do homem
(12:11).
b. Assim, os crentes tornam-se a luz do mundo e brilham como uma lâmpada na
escuridão desta era (Mt 5:14-16; Fp. 2:15-16), tendo o testemunho do Senhor
para a glorificação de Deus.
2. Saíram (Mt 25:1) indica que nós, os crentes, não nos estabelecemos ou permanecemos muito tempo num lugar; antes, saímos do mundo para encontrar Cristo como nosso Noivo.
3. Como pessoas que buscam o Senhor, que esperam Sua vinda, saímos com Ele para
encontrá-Lo nos apoiando Nele como nosso Amado, confiando totalmente Nele e
desfrutando-O constantemente como nossa força para sair e deixar o mundo para
trás – Ct 8:5a.
B. “As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo; as prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas” – Mt 25:3-4:
1. As vasilhas significam as almas dos crentes – Rm 9:21, 23-24.
2. Ter azeite em nossa lâmpada é ter o Espírito de Deus habitando o nosso espírito;
levar azeite em nossa vasilha é ter o Espírito de Deus enchendo e saturando a nossa alma para sermos capacitados a viver a vida de uma virgem para o testemunho
do Senhor – Mt 25:4, 9-10.
3. Temos o Espírito no nosso espírito regenerado, mas há a questão de temos ou não
uma porção extra do Espírito na nossa alma.
4. As virgens prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com suas lâmpadas; elas
têm uma porção extra do azeite ao estarem cheias do Espírito em sua alma, para
sua transformação – 2Co 3:18.
C. Uma das melhores maneiras de ganhar azeite, de receber mais do Espírito, é meditar
na palavra de Deus a fim de ter comunhão íntima com Ele num espírito e atmosfera de
oração – Sl 119:15, 23, 25 27, 48, 78, 97, 99, 148; Jo 6:63; Ef 6:17-18.
D. “E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas
lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Para que não nos falte a
nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós mesmas” – Mt 25:8-9:
1. Comprar significa pagar um preço; precisamos pagar o preço para o encher do Espírito em nossa alma – Mt 25:4; cf. Pv 23:23; Ap 3:18:
a. O Espírito que entrou em nosso espírito (Rm 8:16) foi dado a nós gratuitamente, mas o Espírito que satura como a porção extra de azeite para encher a nossa alma não é gratuito; é algo que temos de pagar um preço para comprar.
b. O preço envolve questões como deixar o mundo, tratar com o ego, amar o Senhor acima de tudo e considerar todas as coisas como perda por causa de Cristo – Mt 16:24-26; Mc 12:30; Fp 3;7-8.

2. Nossa necessidade urgente é ganhar mais do Espírito como a consumação do Deus
Triúno processado, a fim de viver uma vida em que compramos uma porção extra
do Espírito para saturar todo nosso ser – Mt 25:9; cf. Dn 5:27.
E. As virgens insensatas, que não levam azeite em suas vasilhas e que não estarão prontas quando o Senhor Jesus vier, perderão as bodas; se seremos ou não arrebatados
mais cedo para entrar nas bodas depende de comprarmos o Espírito diariamente – Mt
25:10-12; Ap 19:7-9; 2Co 4:16; Tt 3:5.
1. Para sermos qualificados a ser arrebatados e entrar nas bodas do Noivo requer
que passemos por um longo período acumulando azeite suficiente em nossa vasilha – Ap 19:7-9.
2. Se quisermos ser virgens prudentes e sábias, que são vigilantes em vida, temos de
remir o tempo; isso significa que aproveitamos cada oportunidade disponível para
sermos enchidos com o Espírito; o azeite suficiente será a nossa entrada nas bodas
– Ef 5:16.
F. Ser vigilante é ser cheio do Espírito o dia todo; se permitimos que o Espírito nos sature totalmente, somos pessoas vigilantes, nos preparando e sendo preparados pelo Senhor para Sua segunda vinda - Ef 5:14-18; Ap 19:7; 21:2.
G. Todos os dias precisamos ser vigilantes, pagando o preço para comprar o Espírito como o azeite dourado a fim de suprirmos as igrejas com o Espírito para o testemunho
de Jesus e sermos recompensados pelo Senhor para participar na ceia das bodas do
Cordeiro – Mt 25:9-10; Ap 3:18; Zc 4:6, 11-14; Jz 9:9.
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