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Shalom queridos, continuamos a parte 2 do estudo O Preço da Unção.   

Texto Base: Mateus 25: 1-13 

 

4. O despreparo das cinco virgens loucas 

 V6. Então a meia noite ouviu-se um clamor: Aí vem o Esposo! Saí-lhe ao 

encontro. 

 V8. E as loucas disseram as prudentes: Dá-nos do vosso azeite porque as nossas 

lâmpadas se apagam. 

 Muitos crentes querem levar a sua vida espiritual, sem dar importância a unção 

com o Espírito Santo; tornando-se negligentes.  

 As lâmpadas que se apagam; 

 O despreparo para se apresentar diante de Deus. 

 Sem o azeite, nada acontece... 

 Viver sem estar cheio do Espírito Santo, é loucura... 

 Viver sem o azeite, é suicídio espiritual. 

 

5. O significado de uma vida cheia do Espírito Santo 

 O sonho de Deus para nós, é que sejamos cheios do Seu Espírito. 

 O avivamento acontece quando os crentes tem azeite em suas lâmpadas; 

 O avivamento acontece quando as lâmpadas brilham. Isso faz a diferença. 

 Quer a unção de Deus em sua vida?  Vá comprar! E compre com antecedência.  

 

6. O Preço da Unção 

 V9 Mas as prudentes responderam as loucas: Ide e comprai para vós. 

 

6.1  O Preço da Santidade e da Comunhão com Deus 

 Hebreus 12:14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá 

a Deus. 

 Recebendo a revelação de Deus através de Sua Palavra; 

 Dialogando e mantendo intimidade com Deus através da oração; 

 Consagrando o corpo como templo de Deus através do jejum; 

 Fazendo do Espírito Santo um companheiro diário na jornada do ministério. 
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6.2  O preço do silêncio 

 Muitos crentes não tem a unção, ou perdem a unção porque falam demais, e 

falam o que não devem; 

 Salmos 46:10 Aquietai-vos e sabei que Eu sou Deus; 

 Mateus 12:37 Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás 

condenado. 

 O impressionante poder das palavras para abençoar e para amaldiçoar. 

 Colossenses 4:6 Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada como 

sal, para que saibais como vos convém responder a cada um; 

 Salmos 19:14 Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, 

sejam sempre de louvor a ti oh Senhor! 

 A marcha de Israel para derrubar as muralhas de Jericó. 

 

6.3  O preço da separação 

 I João 2:15-17 Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama 

o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a 

concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não 

é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele 

que faz a vontade de Deus permanece para sempre...  

 Uma vida de renúncia, e não seguir os moldes do mundo, nos manterá alertas 

e vigilantes em nossa vida espiritual.   

 Gálatas 2: 20 Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mas eu, mas Cristo 

vive em mim! 

 

Para Reflexão 

 

1- O que você compreendeu sobre O Preço da Unção? 

2- Qual o preço para manter as lâmpadas acessas?  

3- Quais atitudes devemos ter para manter a unção de D’us em nossas vidas? 

 

 

 


