
ESTUDO PARA CÉLULA INFANTIL – CRISTO SALVA 
 

III- A parábola das dez virgens 
 

Versículo para memorizar: “Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a 

hora! "...” (Mateus 25:13) 

Texto base: Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas 

lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram néscias, e cinco, 

prudentes. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo; no 

entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o 

noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um 

grito: “Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então, se levantaram todas aquelas virgens 

e prepararam as suas lâmpadas. ” E as néscias disseram às prudentes: “Dai-nos do 

vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. ” Mas as prudentes 

responderam: “Não, para que não nos falte a nós e a vós outras! Ide, antes, aos que o 

vendem e comprai-o”. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam 

apercebidas entraram com ele para as bodas; e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram 

as virgens néscias, clamando: “Senhor, senhor, abre-nos a porta! ” Mas ele respondeu: 

“Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem 

a hora”. (Mateus 25.1:13) 

Esta passagem nos conta a história e 10 mulheres que estavam aguardando o seu 

noivo para o casamento, elas estavam prontas, mas como já era tarde e o noivo ainda 

não tinha chegado 5 guardou azeite para manter as suas lâmpadas acessas caso o noivo 

demorasse mais ainda, mas 5 não fizeram isso, como já era tarde elas dormiram. 

No meio da noite avisaram que o noivo estava vindo, as 5 que tinham guardado 

mais azeite se levantaram e foram ao encontro do noivo, mas as que não guardaram o 

azeite não puderam ir encontrar com o noivo e não puderam se casar com ele. 

Verdade Bíblica:  

1. A noiva é a igreja e o noivo Cristo 

2. A noiva deve sempre estar preparada para o dia do casamento com o noivo, 

com roupas brancas, isto é, sem pecado, e cheia de azeite, ou seja, cheia do 

Espirito Santo 

3. Jesus voltará para buscar a Sua noiva 

Aplicação prática: Se santifique todos os dias, porque não sabemos o dia que Jesus 

voltará. 

Brinque com atividades de aprendizado bíblico: Atitudes que ajudam a manter a 

lamparina acesa: ler a bíblia todos os dias, orar, obedecer a Deus e aos pais, ser 

amoroso com as pessoas (cite outras atitudes boas).  

 Atitudes que apagam a lamparina: não orar, não ler a bíblia, desobedecer, brigar, 

responder as autoridades, mentir...  
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