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Comentário lição 05

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A PARÁBOLA DAS BODAS

Precisamos, em primeiro plano, falar sobre o cenário da parábola quanto ao costume judaico
da época. “A cena se concentra nos preparativos para um banquete de casamento que deve
acontecer na casa do noivo. Uma grande multidão de familiares e amigos enche a casa e a rua
na frente da moradia. Enquanto a multidão está se aglomerando, o noivo e alguns amigos
mais próximos seus estão a caminho da casa da noiva […] Quando ela �cava pronta, era posta
na garupa de um animal de montaria, e o noivo, com seus amigos, formavam um exuberante
des�le. Esse grupo feliz tomava deliberadamente o caminho mais longo possível de volta para
a casa do noivo, vagando pelo maior número de ruas possível, para que a maioria da
população visse […] Na casa do noivo, alguns da multidão, esperavam na rua, prevendo a
chegada da comitiva dos noivos para a festa. A parábola acontece à noite, e entre os
convidados estão dez jovens. Cada uma delas tem uma lâmpada e, claro, as dez lâmpadas estão
acesas […] As dez jovens são muito prudentes na sua conduta. Todas têm lâmpadas, e cada
uma das lâmpadas está acesa. Mas há diferenças entre elas. Metade delas trouxe azeite extra em
vasilhas pequenas, enquanto a outra metade não tomou essa providência” .1

Jesus aplica, em um contexto de uma festa de casamento, o ensino sobre iminência, vigilância
e prudência quanto ao Seu retorno para levar-nos às bodas. Entenda que o texto apresenta dez
jovens com as mesmas características, o que diferenciavam uma das outras era a sua
preparação. Enquanto cinco estavam prontas para qualquer contingência, as demais não
agiram com essa precaução.
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Em relação às lâmpadas, precisamos tecer alguns comentários. “Uma coisa é os homens jovens
vagarem durante a noite sem lâmpada. A luz das estrelas ou da lua geralmente é brilhante o
su�ciente para que se possa enxergar através do ar seco e claro do Oriente Médio. Mas as
mulheres, tanto as jovens como as idosas, sempre carregam lâmpadas. A reputação delas, e em
alguns casos a segurança pessoal, depende dessas lâmpadas. Era inconcebível que jovens
solteiras andassem pelo escuro sem levar uma lâmpada! O que elas estariam fazendo no escuro
e com quem? Além disso, com uma lâmpada, ninguém pode molestá-las sem ser notado.
Observe que as mulheres de aldeia não levam essa lâmpada convenientemente próxima do
chão (como uma lanterna), de modo que possam ver a rua. Em vez disso, elas a levam
diretamente na frente do rosto, para que todos possam testemunhar quem são e aonde estão
indo” .1

A falta de prudência das néscias custou caro. A porta se fechou e não puderam entrar, pelo
contrário, ouviram um sonoro: “Não vos conheço”. O contexto dos últimos dias nos convida
a estarmos preparados. O momento do retorno de Cristo não é conhecido. Aqueles que
imprudentemente agem enquanto aguardam, estão sujeitos a verem a “porta” fechar diante de
seus rostos.

Jesus é o Noivo voltando, que chegará com alegria , estendendo uma
calorosa recepção a todos os convidados que pacientemente permaneceram esperando a sua
vinda e estão devidamente preparados para a sua chegada. Bem-aventurado aqueles cujas
lâmpadas se mantém �elmente acesas, enquanto vigiam e esperam por sua aparição .

a qualquer momento

1

CARACTERÍSTICAS DAS BODAS DO CORDEIRO

Findo o julgamento pelo Tribunal de Cristo, a Igreja do Senhor será chamada a ter acesso à
festa das Bodas do Cordeiro. A comemoração da união entre Cristo e a sua amada Igreja
acontecerá no Céu de glória, no intervalo entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo
(Cl 3.4) .2
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Estamos falando de um momento de festa e gozo. A Igreja, que já estará ataviada pelas
honrarias recebidas pela aprovação de suas obras no Tribunal de Cristo, agora estará reunida
no céu, vestida de linho �no, puro e resplandecente; onde aquilo que até então, hoje, não lhe
é lícito contar (2 Co 12.4), será plenamente revelado pelo próprio Cristo.

O Noivo (ou seja, o próprio Jesus Cristo), assim “como Isaque, que, depois de receber Rebeca
das mãos do mordomo Eliézer lá no campo, introduziu-a na casa do seu pai, Abraão, e ali
houve o cortejo nupcial, assim também Cristo depois de receber a noiva; e, passado pelo
Tribunal de Cristo, Ele irá introduzi-la na casa do Seu Pai, diante do Seu Trono (Mt 10.32;
Hb 2.13)” .2

Será um momento triunfal. Participaremos de uma grande Ceia, onde estaremos reunidos
com Cristo à mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó (Mt 8.11) e todos aqueles que partiram
�rmes com o Senhor. Sim! Os salvos de todos os tempos estarão reunidos nesse grande
banquete no céu.

Será também uma grande honra ser servido pelo nosso Esposo, o Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Leia esta declaração magní�ca: “Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o
Senhor vier, achar vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e,
chegando-se os servirá” (Lc 12.37) […] Grande será esse dia! Será um privilégio sem igual
sentar à mesa ao lado dos patriarcas e santos homens e mulheres de Deus do Antigo
Testamento, poder falar e conhecer coisas que somente esses personagens poderão contar-nos
com riquezas de detalhes, como as suas conquistas e vitórias sobre as adversidades da vida .2

TEMPO DE FESTA E DE ALEGRIA
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Imagine uma realidade onde teremos corpos reais, mas incorruptíveis, não sofreremos
cansaço nem teremos enfermidades, para começar estaremos diante de um Tribunal onde
seremos galardoados e em seguida participaremos de uma grande festa, as Bodas do Cordeiro,
e depois reinaremos para sempre com Cristo, onde teremos a oportunidade de desfrutar de
maravilhas que “olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam” (1 Co 2.9) .3

Nesse momento entenderemos que nunca mais padeceremos dores. Toda dor será
transformada em alívio, todo choro será convertido em alegria. Estaremos na presença
dAquele a quem almejamos encontrar: Cristo. A Igreja do Senhor tem passado por
momentos de di�culdade nessa terra. Missionários perseguidos, decretos estaduais que tentam
limitar a presença de público nos templos; isso tudo será deixado para trás quando estivermos
sendo servidos pelo próprio Senhor.

Celebraremos uma grande festa no céu e viveremos para sempre com Ele. Temos motivos
su�cientes para amá-lo, servi-lo e sermos �eis a Ele enquanto aqui vivermos. Haverá uma
grande Ceia, e os salvos comerão à mesa do Senhor […] A Noiva do Cordeiro estará vestida de
linho �no, puro e resplandecente, que representa as justiças dos santos; ou seja, ela já entrará
na sala do banquete galardoada, honrada pelo Noivo. O linho �no que representa nossos atos
de justiça fala do caráter transformado de cada cristão. Ninguém que não tenha nascido de
novo poderá cear com o Cordeiro em Sua Boda .3
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Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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O Fim dos Tempos
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.

ACESSAR AGORAACESSAR AGORA

https://www.ebdemfoco.com/
http://www.ebdemfoco.com/

