
Roteiro para o PG – 24 de abril 2022 
Semana de 25 a 30 de abril de 2022 

 

1. Encontro - Quebra-gelo:  Você se considera uma pessoa desatenta? (Deixa o arroz queimar na panela, não se lembra 
onde deixou as chaves do carro, não se lembra onde deixou o celular etc). Compartilhe como você lida com essa 
questão de atenção e desatenção. 

2. Exaltação  

3. Edificação:  
Preparados para a volta de Jesus - Mateus 25.1-13 

1. O Reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com 
o noivo. 

2. Cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. 
3. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. 
4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. 
5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. 
6.  À meia-noite, ouviu-se um grito: ‘O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo!’ 
7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. 
8. As insensatas disseram às prudentes: ‘Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se 

apagando’. 
9.  Elas responderam: ‘Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para 

vocês’. 
10.  E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o 

banquete nupcial. E a porta foi fechada. 
11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: ‘Senhor! Senhor! Abra a porta para nós!’ 
12. Mas ele respondeu: ‘A verdade é que não as conheço!’ 
13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora! 
 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Essa parábola, que Jesus está ensinando, está inserida no Sermão do Monte, onde Jesus está preparando seus 
discípulos para a sua partida, e Então Ele fala também da sua volta. E a mensagem central dessa parábola é: Jesus vai 
voltar, e precisamos estar preparados para a sua volta. 

 
1. A missão dessas 10 mulheres era iluminar o cortejo nupcial, indo da casa da noiva até a casa do noivo.   

 E hoje qual é a relação da missão dessas mulheres com a nossa? 
 

2. Cada um de nós precisa estar preparado para a volta de Jesus – com a nossa lâmpada acessa 

 No verso 13 Jesus diz: “Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora!” – Essas cinco mulheres 
estavam aguardando o noivo, mas despreparadas. Em sua visão, quais as consequências de sermos 
encontrados despreparados? E, de forma prática, como devemos cumprir essa ordem de estar vigilantes e 
preparados? 

 Quais as atitudes e comportamentos que evidenciam que uma pessoa está preparada para a volta de Jesus? 
 

3. Cada um de nós precisa estar preparado para a volta de Jesus – tirando da nossa vida tudo aquilo que 
entristece o Espírito Santo de Deus 

 Leiam o texto abaixo de Hebreus 12.1,2a – O que você entende nesse versículo na vida prática? 
 

Hebreus 12.1,2a – “Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de 
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé” 

 
4. Cada um de nós precisa estar preparado para a volta de Jesus – não resistindo à voz do Espírito Santo 

 Leiam o texto abaixo de Atos 7.51 – Ultimamente quais as mudanças que têm acontecido em sua vida em 
função daquilo que você tem ouvido de Deus? 
 

Atos 7.51 - "Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês são iguais aos seus antepassados: 
sempre resistem ao Espírito Santo! 

 

4. Evangelização 

 Diante desse estudo que você participou, como você pode abençoar outras pessoas? 
 

5. Tempo de Oração – Separe em duplas e orem uns pelos outros e pelas pessoas que o seu PG está buscando alcançar.  


