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O preço da Unção! 

Shalom queridos! Começamos essa semana com um novo tema para entendermos 

nossas responsabilidades com aquilo que D’us nos entregou. Não esqueçamos que 

somos mordomos de tudo que O SENHOR nos dar, logo, temos que ter consciência 

de nossas atribuições como filhos remidos pelo sangue de Jesus, Nosso SENHOR.  

 

I Coríntios 6:20 “Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no 

vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus”. 

 

Neste texto o apóstolo Paulo nos lembra de nossa responsabilidade espiritual e 

humana, agora que formos comprados por Jesus em sua morte vicária, estamos 

unidos a Ele, então não podemos fazer coisas que nos façam ser mais parecidos com 

o mundo. Devemos lutar para ser mais parecidos com Ele e o mundo verá em nós 

a presença de Jesus, e D’us, será glorificado.    

 

1. Tudo na vida tem um preço 

 As coisas gratuitas geralmente não são valorizadas; 

 Como gratidão por tão grande salvação que recebemos em Cristo, devemos 

ter uma vida de renúncia, para que possamos agradar a D’us. Ex: renunciar 

aos comportamentos ruins, aos hábitos incompatíveis com a nova vida em 

Cristo e aos pecados ocultos.  

 Com a sua morte na cruz, Jesus pagou o preço da redenção da humanidade; 

 Assim Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós;  

 

2. Sobre isso, Jesus relata a maravilhosa e impressionante Parábola das 10 virgens, 

em Mateus 25: 1-13 (Pegue a Bíblia e leia essa passagem) 

 V1. O Reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas 

lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 

 V2. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas; 

 V3 As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite; 

 V4 Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. 
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3. O papel representativo dos atores que aparecem nessa parábola 

 As virgens representam a postura espiritual de santidade e pureza dos crentes 

diante de Jesus; 

 A noiva – é o papel desempenhado pelos crentes, e pela Igreja. 

 O esposo - é o papel desempenhado por Jesus; 

 A dualidade da Igreja: Cinco prudentes e Cinco Loucas; 

 As lâmpadas – representam a vida cristã que deve sempre brilhar; 

 O azeite – representa a unção do Espírito Santo que mantém acessa a chama 

do fogo de Deus. 

 

Ilustração: George Whitefield, avivalista, discípulo de John Wesley, o maior 

pregador inglês do século XVIII assegurava:  

 

“A verdadeira religião é a união da alma com Deus e a formação de Cristo em 

nós”. 

 

“Desejo, todas as vezes que subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como 

a última que me é dada de pregar, e a última dada ao povo de ouvir. 

 

Explique  

 

1-Lendo esta parábola, o que mais lhe chamou a atenção? Comente. 

2-Como está a sua vida espiritual hoje? O que você tem feito para manter uma vida 

que agrada a D’us, e que mantém as suas “lâmpadas acessas”? 

  

 

 

 

 

 

 

 


