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AULA - EBD - 16/12/2018
LIÇÃO 11

RESPOSTA PARA “SOIS DEUSES”

Salmos 8216
João 10134-36
2 Coríntios 5120 (rogar = pedir com humildade e de forma insistente)

CASAMENTO NOS TEMPOS BÍBLICO

Casamentos arranjados por questões culturais.
A vontade de Deus era que o casamento fosse aceito por ambos (Gn 2418).
Tudo era bom no jardim, menos uma coisa, que o homem ficasse só (Gn 
2118).
A mulher ao casar adquiria alguns direitos:

Preservação da sua vida pelo marido
Alguém para cuidar dela no lugar do pai biológico
Ser sustentada pelo marido
Ela não era maltratada
Filhos legítimos que também cuidariam dela na sua velhice

RUTE

Viúvas, órfãos e estrangeiros tinham o direito de recolher das fazendas o 
que caia no chão (Dt 24119, Rute). Homens tinham emprego, mulheres 
ficavam com as sobras.
Boaz se tornou para Rute um parente resgatador, pois na morte ou na 
legalidade de outro parente mais próximo, ele poderia ter aquela mulher 
como esposa.
Filhos que não seriam dele: O homem que decidia dar sequência a uma 
geração de seu parente, sabia que os filhos que ele tivesse, seriam do 
parente que ele está perpetuando a geração e não dele. Dar filhos ao que 
faleceu.

DIVÓRCIO

Mateus 1913-12

PRUDENTES OU SÁBIAS E AS LOUCAS OU NÉSCIAS 

As virgens néscias ou tolas não levaram azeite. Ou porque não acreditavam 
que aquela seria a hora, ou não deram a menor importância ou queriam 
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deixar para o momento final a obtenção de azeite.
Tolo é alguém que sabe qual a vontade correta de Deus, mas quer viver de 
maneira errada. Faz isso consciente. (2 Sm 24 e 1 Cr 21). Davi procedeu 
loucamente (tolo), sabendo o que era certo, fez errado.
A sabedoria dita no versículo não é ter conhecimento, mas uma sabedoria 
prática (Pv 117). 
Precisamos fazer o que Deus quer para dar certo e não o que queremos 
fazer (Efésios 5117)
Começar pelo Espírito e terminar na carne. Isso também fala sobre 
começar de acordo com a vontade de Deus e terminar com a sua própria 
vontade. (Gálatas 313)
Quem conhece a Palavra mas não cumpre é tolo, disse Jesus (Mateus 7126)
Como compreender a vontade de Deus? Dedicar tempo à Palavra, culto, 
oração (se apresentar a Deus) (Rm 1211-2)

A REALIDADE DA PARÁBOLA

Desposar:
- Casar com / casar-se / acordo de casamento
Escolha da noiva (Cristo nos escolheu):
- Depois de escolhida a noiva pelo jovem ou pelos pais, o noivado durava 
cerca de 1 ano (desposar).
Tempo para decidir (Ministério de Cristo para conseguir o valor 
estipulado):
- Esse tempo (que podia variar) era o tempo necessário para o homem 
conseguir o valor do dote que ele deveria dar pela moça. 
Preço estipulado pelo pai (O preço de morte que o Pai estipulou):
- O pai da noiva estipulava um valor e se o jovem quisesse casar, tinha 
que arrumar aquele valor.
- Era uma indenização por tirar da família a filha preciosa.
- Era uma forma de mostrar que ele estava disposto e que tinha como 
arrumar dinheiro e sustentar a família.
Sem relacionamento por experiência (A grande espera do Senhor é de 
poder ter você na presença dele):
- Desde o noivado a moça já era considerada desposada (casada), mas o 
jovem não tinha o direito de se relacionar com ela (estamos nós 
desposados  como noiva, mas a relação por experiência, só naquele 
grande dia). Maria era desposada, mas não tinha relações com José.
Outubro e no outono (Festa finais: Trombetas [ano novo civil - 
descanso], Dia do perdão ou expiação [yom kipur] e Tabernáculos ou 
cabanas [saída do Egito e deserto]):
- Geralmente o casamento ocorre no outono, por causa das flores e da 
época de festas.
Coroa (Coroa significa vitória):
- Ambos vestiam roupas especiais e as vezes o noivo usava até uma 
coroa (Apocalipse 14114).
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O amigo do noivo (O Espírito Santo):
- O cortejo do noivo era guiado pelo amigo do noivo (tipo um padrinho 
que ficava o tempo todo ao seu lado). Era aquele que o assistia para que o 
casamento fosse perfeito e não desse nada errado até a chegada da noiva 
(João 1617-16).
As virgens (Pregadores, pastores, ensinadores, profetas)
- Um grupo de jovens virgens deveria receber o noivo na porta da cidade 
ou da aldeia e iluminar o seu caminho até a casa da noiva.
- Neste ponto existe uma grande variedade de interpretações (Agostinho, 
Calvino, Mathew Henry etc).
- A importância é sobre a vigilância e ficar na espera do noivo, como 
homens e mulheres ficaram na expectativa do Messias na primeira vez 
(Atos 1012).
Cortejo (Ida para a Glória com Cristo)
- A noiva e o noivo tinham um cortejo que andariam juntos, até a casa do 
noivo.
- Ele preparou o lugar e voltou para nos levar com Ele. João 1413
As virgens iluminadoras deveriam acompanhar a noiva depois de conduzir 
o noivo até ela.
A noiva ia sobre um jumento e o restante em volta cantando e celebrando 
até o local da festa e as virgens iam na frente iluminando o caminho com 
suas lamparinas.
Quando os noivos chegavam na casa do noivo, seus pais pronunciavam 
uma benção sobre o casal, juntos com os presentes que lhes eram 
entregues. 
O noivo ficava na festa com os convidados e a noiva ia para os quartos, a 
fim de ser preparada. O quarto era só para ela.
Consumação do casamento (A grande expectativa do noivo e da 
noiva)
- Na conclusão, haveria a consumação do casamento e viveram felizes 
para sempre.
- Na realidade da Igreja era a experiência real com Deus aguardada (1 
Coríntios 13112, 1 Tess. 4117-18, Ap. 2214) 

Apocalipse: O casamento está também descrito no livro do Apocalipse, 
quando fala dos momentos finais.

Apocalipse 1911-9 (bodas, participantes, ceias, esposa já se aprontou)
Apocalipse 19113 (veste tingida em sangue, A Palavra de Deus)
Apocalipse 2111-5 (morar com o noivo para sempre e ser sustentado e 
guardado por Ele)

AGOSTINHO (354-430)

A parábola se refere a totalidade da igreja (todas fazem parte da igreja).
São tantas as virgens exteriormente, e poucas interiormente.
As virgens são cristas com obras.
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O número 5 representa os 5 sentidos (vícios, olhares, boca e ouvidos para 
fofoca, comixões).
Todas são virgens e possuem lâmpadas, por causa das boas obras, mas 
essas coisas não são suficientes (Mateus 5116, Lucas 12135).
Paulo diz que preparava o povo para ser apresentado como uma virgem à 
um marido que é Cristo (2 Co 1112-3).
Poucos tem virgindade física, mas no coração todos devem ter essa 
virgindade.
Alguma coisa grande significa este óleo, já que ele é quem separa as 
virgens. O Ap. Paulo diz que existe um caminho ainda mais excelente que 
os dons (1 Co 12131 e 1 Co 1311). 
O óleo se mantém acima de todos os líquidos. Em qualquer ordem que vc 
colocar os líquidos, o óleo fica por cima de tudo.
Esperar pelo esposo, é esperar por sua vinda, mas ele tarda.
Todas as virgens adormeceram? O que quer dizer este sono? (Mateus 
24112).
Aquele que perseverar até o fim serão salvos (Mateus 24113). Nelas o 
amor não se esfriou, foram fiéis até o fim (Mateus 25121).
Dormir = morrer. (1 Tess. 4113) Sábios ou tolos, todos dormirão 
igualmente.
Todas as coisas que os profetas falaram estão quase todas cumpridas.
O que é meia noite? Nenhuma expectativa, nenhuma esperança. A noite 
indica ignorância.
Muitos fazem cálculos para a vinda do Senhor, mas os cálculos passam, e 
as virgens que haviam ido encontrá-lo, dormem.
Virá a meia noite? O que significa? Quando não estivermos cientes. Não 
nos pertencem saber o dia (Atos 117, 1 Tess. 516-9).
Que clamor é este que foi ouvido? A última trombeta (1 Co 15152). Todas 
as virgens se levantaram (João 5128-29).
O que quer dizer em “suas vasilhas”? Em seus corações (2 Co 211). 
Os homens podem colocar óleo em sua vasilha, mas não podem criar a 
azeitona. É um óleo proveniente de Deus ou um dom de Deus. Tenham o 
óleo dentro de si para agradar a Deus. Nós podemos dizer que temos 
óleo, mas o óleo sempre será Dele.
As virgens que não tinham óleo consigo, desejavam agradar os homens 
(pessoas). Se você leva óleo consigo, você leva em seu interior, onde 
Deus vê (o testemunho de sua consciência). Ou seja, quando morrer e 
ressuscitar você terá um óleo dentro de si pela fidelidade até o final e 
pelas obras feitas para o Senhor (Ap 14113).
As virgens tolas não tinham óleo porque não se privavam para agradar a 
Deus. Elas faziam um monte de coisas para ter um óleo que não era delas. 
As lâmpadas falham e apagam quando os aplausos e elogios dos outros 
acabam. 
Quando chegar o dia, todas prestarão conta do que fizeram. Não há 
ninguém que não pense em si mesmo e por isso não tinha ninguém para 
lhes vender óleo, então elas precisavam buscar em locais que já 
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conheciam.
As virgens tolas começaram a buscar aquilo que já estavam acostumadas 
a buscar, o óleo de outras pessoas. Elas queriam brilhar com um óleo que 
não era delas.
O fato de pessoas louvarem essas virgens tolas, aplaudirem e realizarem 
elogios, fez com que elas precisassem ir aos que vendiam este óleo, pois 
elas já estavam acostumadas a isso. Como tem gente vendendo óleo.
Aquelas mulheres estavam acostumadas a não levar óleo consigo, pois 
andavam contando com o óleo dos lisonjeadores.
A noiva é a igreja, que é glorificada com Cristo. As virgens prudentes 
entraram pela porta e ela se fechou.
As virgens tolas bateram na porta, mas a porta não se abriu. Jesus disse: 
Batei e abrir-se-vos-á (Mateus 7:&), porém isso é no tempo da 
misericórdia, e não no tempo do julgamento. Ninguém pode se arrepender 
no tempo do julgamento.
Elas se arrependeram de não ter levado consigo o óleo? Se arrependeram. 
Mas sua atitude após o arrependimento foi a mesma, comprar um óleo 
que não era dela (muita gente quer dar um jeito no último instante).
O Senhor disse às tolas: “Não vos conheço”! Como pode Deus, o 
soberano, não conhecer essas virgens? Ele estava dizendo: Meu 
conhecimento não conhece os vícios e julga os vícios, não os conhece na 
prática, reprovando suas atitudes”.
Como vigiar se todos dormiremos? Vigiar com o coração, com fé, com 
esperança, com amor e com boas obras. Quando dormirmos no corpo, 
seremos ressuscitados e o óleo não se apagará, serão renovadas com o 
óleo interno da consciência.
No céu ninguém dormirá e a lâmpada não mais se apagará.

Que o vento da tentação aumente o fogo, ao invés de apaga-lo. 


