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 I Quebra-Gelo:     1. Quem estiver fazendo o quebra-gelo, deve comentar primeiro;
        2. Avise que cada pessoa terá no máximo dois minutos para compartilhar.

II Louvor e Adoração: Adoração (Louvor) Nós para Deus. O louvor funciona melhor quando o 
grupo põe-se de pé em círculo. O tempo dedicado a esta atividade não deverá passar de 15 
minutos. Prepare a ministração do louvor com antecedência, selecionando as músicas e 
preparando as letras para que todos possam tê-la em mãos.

III Edificação: Minha Recompensa no Reino dos Céus – Mt 25.1-13 – Pr. Eliel 

Introdução: Qual o resultado do seu trabalho durante o ano todo? Seu trabalho foi 
recompensado? “Nosso trabalho não é vão no Senhor” I Cor 15.58 Ele recompensa seus servos 
fiéis. Ele tem um prêmio para a noiva que ama sua vinda.2 Tim 4.8 

1. As virgens nescias e as virgens sábias.
 Todas eram virgens, ou seja, tinha o caráter transformado, foram lavadas com o Sangue de 

Jesus. Virgindade fala de santidade. As 10 eram salvas. Ex. Dedos das mãos. 
 Muitos ainda não têm o caráter de Cristo, como poderão ter azeite? 
 As virgens tinham azeite e ficaram virgens até o fim. Se você está em Cristo ninguém poderá 

arrebata-lo das mãos dele. 
 Elas estavam dormindo. Morreram e todas ressuscitaram. Qual a diferença entre ressuscitar 

e ser arrebatado? 

2. O azeite sobrando. 
 A única diferença entre elas era na quantidade de azeite. O azeite fala do Espirito Santo e 

até as tolas tinham, mas não tinham sobrando e não estavam iluminando o mundo, não 
estavam salgando a terra, não estavam INFLUENCIANDO. 

 Para ter azeite sobrando é necessário pagar o preço. Não é pecado não ter azeite sobrando, 
pois o tempo passa e Jesus não volta e o azeite se queima mesmo, e este é o teste na vida 
do cristão (aguardar a promessa). 

  O errado é não buscar esse azeite, não adquirir por alto preço, pois é sinal de que não 
amamos o Noivo. 

3. Ser conhecido por ele. 
 Jesus nasceu em Belém e se criou em Nazaré. Todos aparentemente o conheciam, mas Joao 

Batista afirmou que Jesus não era conhecido por eles. João 1.26
 Há muitos que vão ser conhecidos neste dia, quando o Noivo vier para se encontrar 

conosco.
 Ter azeite sobrando é ser cheio do Espirito Santo e ser conhecido por ele. I Cor 8.3. 

CONCLUSÃO:
A ordem de vigiar de Jesus não foi para os ímpios, foi para as virgens, os cristãos. Se você é ímpio e 
o pecado não te perturba, não precisa vigiar. Deus não manda ímpio vigiar. Deus manda o ímpio se 
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arrepender e se tornar como uma virgem (santa). Se você morrer hoje onde você quer passar a 
eternidade? Com Deus ou longe dele? Eu te convido a ser noiva. Se Jesus arrebatar sua noiva você 
subirá com ela? Você possui azeite sobrando? Você tem iluminado as pessoas com suas palavras e 
atitudes? Eu te convido a ser vencedor. (Noiva sabia)! Quem não for vencedor ficará de 
recuperação na grande tribulação e no reino milenar. Eu sou salvo, mas também sou vencedor.

IV Compartilhamento na célula: Onde você tem esperado sua recompensa? Em homens ou em 
Deus?

V Momento de oração: 

a. Este é o momento de convidar o visitante não cristão a aceitar Jesus como Salvador e 
Senhor. Rm 10:9 -10. 

b. Momento da cadeira da benção. 
c. Ore pelo encontro e pelas vidas que irão levar. 
d. Ore pelas pessoas do OIKÓS (pessoas próximas e queridas a serem ganhas para Jesus) que a 

célula quer alcançar.
e. Ore para que haja visitantes ou mais visitantes. 
f. Ore para que novos líderes sejam levantados e a célula possa multiplicar-se.

Avisos

1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas. 
2.Encontro com Deus, Dias 15/16 e 17 de Dezembro na Pib sede – Inscrição R$60,00 


