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Estilo de Vida do Fim dos Tempos

(Texto: Letícia Ribeiro)

Uma das parábolas de Jesus mais conhecidas é a Parábola das 

dez virgens, descrita em Mateus 25:1-13. Essa parábola está lo-

calizada entre outras duas – a parábola do servo bom e do servo 

mau, e a parábola dos talentos. Como a Bíblia está dividida em 

capítulos e versículos, temos a impressão que há um corte na 

narrativa entre a parábola dos dois servos e a parábola das dez 

virgens. Porém, essa interrupção não acontece, e precisamos ler 

a narrativa destas três parábolas em sequência, pois elas são 

complementares e enfatizam aspectos diferentes da mesma li-

ção que Jesus está ensinando.

• O que a Parábola das dez virgens nos ensina

Ao longo da história da Igreja, muitas teorias surgiram (e ain-

da surgirão) sobre a descoberta do período específico em que 

acontecerá a Segunda Vinda de Cristo. Na sequência dessas três 

parábolas o próprio Jesus reafirma o que está escrito um pouco 

antes em Mt 24:36 – que o dia e a hora do seu retorno ninguém 



sabe – e nos proíbe de fazermos tal presunção.

Enquanto a parábola do servo bom e do servo mau nos ensina 

que não devemos supor que Cristo voltará de forma antecipa-

da ao que esperamos, mas que devemos estar prontos para Ele 

a qualquer momento. A parábola das dez virgens nos ensina o 

contrário, ou seja, que não devemos ser pegos de surpresa se, 

de fato, Ele se atrasar. Isso nos ensina que devemos estar com a 

nossa expectativa ajustada e equilibrada, vivendo em prontidão, 

enquanto aguardamos o Seu retorno.

Viver em prontidão, significa que precisamos permanecer pa-

cientes, fiéis e diligentes por mais que nos pareça que Cristo pos-

sa estar adiando o seu retorno. A parábola das dez virgens nos 

ensina que precisamos estar preparados, quer Ele volte agora, 

quer espere outros mil anos. E enquanto esperamos, precisamos 

permanecer fiéis às nossas responsabilidades.

 II. A festa nupcial

Jesus conta a história de um casamento grandioso, que terá um 

grande banquete nupcial, sugerindo que os noivos provêm de fa-

mílias nobres e que se trata de um evento muito importante. Esse 

é um casamento judaico – é muito diferente do casamento que 

conhecemos em nossa cultura – e acontece em três fases: a pro-

messa (firmado entre os pais dos noivos mediante um contrato), 

o noivado (promessa pública e troca de presentes entre os noi-

vos, a partir daí o casamento só seria desfeito mediante divórcio) 

e a festa nupcial (a celebração do casamento, que poderia acon-



tecer até 1 ano após o noivado, podendo durar vários dias).

A história relata o primeiro dia da festa nupcial. A chegada do 

noivo marcaria o início e o ápice da celebração do casamento, o 

momento mais glorioso. Na tradição judaica, as dez virgens são 

as madrinhas (afinal, era um casamento judaico e não um casa-

mento poligâmico –as virgens não são para o noivo – aliás, você 

reparou que a noiva não aparece na história?). Cabe aqui uma 

desmistificação: a palavra “virgens” utilizada no texto, era utiliza-

da na época de Jesus para indicar castidade e pureza, mas tam-

bém tinha seu uso muitas vezes em referência a jovens solteiros, 

a exemplo de 1 Coríntios 7:25.

• O papel das madrinhas na festa nupcial

As madrinhas têm uma função muito nobre: sairiam para receber 

o noivo e acompanhá-lo com as suas lâmpadas em seu trajeto 

pelas ruas até o seu destino, iluminando a sua entrada triunfal na 

festa nupcial. As madrinhas deveriam trazer glória para o noivo!

Geralmente, não se sabia qual a hora que o noivo chegaria ao ca-

samento. A responsabilidade das virgens era muito grande, pois 

o casamento acontecia à noite, e iluminar a chegada do noivo ao 

casamento garantiria a honra e a glória dele. Entretanto, cinco 

delas não se prepararam adequadamente para este dia, e não le-

varam óleo extra, o que seria óbvio, pois para manter uma tocha 

acesa era necessário o óleo. Elas não fizeram o óbvio, não usa-

ram o senso, foram insensatas. Ora, o que poderíamos esperar de 

uma madrinha de casamento? Que ela, ao menos, vestisse uma 

roupa adequada à cerimônia. Mas a atitude dessas madrinhas, 



seria equivalente a elas irem ao casamento vestindo pijamas! Ou 

seja, não cumpriram com o mínimo que era esperado delas!

• O resultado da insensatez

Mas, voltemos à história. Algo acontece, e o noivo se atrasa mui-

to. As virgens apagam suas lâmpadas e adormecem. Ao ouvirem 

o anúncio de que o noivo estava a caminho, elas despertam e 

preparam as suas lâmpadas para sair ao encontro do noivo. Nes-

te momento, a realidade é dura com as cinco madrinhas insen-

satas. Elas percebem que não poderão cumprir com sua respon-

sabilidade e poderiam atrapalhar toda a cerimônia! Elas saem em 

busca de óleo e acabam perdendo o cortejo e a oportunidade de 

honrar e glorificar o noivo.

Agora, nada mais poderia ser feito. O noivo chega, entra na fes-

ta nupcial, juntamente com as virgens prudentes, e a porta foi 

fechada. Porém, a história nos relata que as cinco madrinhas in-

sensatas retornam, e batem à porta, suplicando para que o noivo 

as deixasse entrar. Porém, elas perderam sua chegada, por isso, 

foram excluídas da festa nupcial. Elas deveriam ter se preparado 

para um possível atraso, mas foram insensatas, e descumpriram 

seu único dever como madrinhas, e agora, estavam atrapalhando 

a celebração.

• A resposta do noivo

A resposta do noivo é assustadora: “A verdade é que não as co-

nheço”. Isso é um eco assombroso daquilo que Jesus dirá aos 



hipócritas religiosos no juízo final: “Nunca os conheci. Afastem-se 

de mim vocês, que praticam o mal!” conforme o que está escrito 

em Mateus 7:23. A resposta dele também remete a Lucas 13:24-

28, em que Jesus fala sobre a porta estreita. Nesta parábola Je-

sus fala sobre o Reino que é semelhante às dez virgens, nos mos-

trando que há uma sentença de juízo para aqueles que são infiéis 

quando chegar o dia do retorno do nosso Senhor.

É uma resposta à pergunta dos discípulos – “quando Senhor?”. 

Por fim, Jesus deixa claro:

“Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora”.

Pode ser que Sua vinda seja rápida, pode ser que demore. O fato 

é que precisamos estar preparados. As parábolas enfatizam a 

justiça e o juízo contra os infiéis, como também revelam que, para 

aqueles que foram fiéis, há um reino que foi preparado como he-

rança desde a criação do mundo! Não há somente juízo na men-

sagem das parábolas! Há também um banquete preparado pelo 

noivo!

A grande questão é: será que somos como as madrinhas pruden-

tes?

Nossa vida e nossos frutos atestam nossa prudência ou a nossa 

tolice? O apóstolo Pedro conclui o que aprendeu neste dia – ele 

foi um dos que fez a pergunta a Jesus – e registra em 2 Pedro 

3:11-12 que tipo de pessoa devemos ser enquanto aguardamos a 

vinda do nosso Senhor: “vivam de maneira santa e piedosa, espe-

rando o dia de Deus e apressando a sua vinda”.



Que nossos corações anseiem enquanto aguardamos o Grande 

Dia do Senhor, e que estejamos empenhados para sermos en-

contrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Estejamos 

preparados!

VI. A história das Parábolas

As parábolas de Jesus revelavam histórias extremamente sim-

ples, e por meio destas metáforas, Ele transmitia lições espiritu-

ais profundas. Havia motivos pelos quais Jesus falava por meio 

de parábolas, e em Mateus 13:10-15, temos a explicação do pró-

prio Cristo acerca disso. Nesta passagem Jesus nos traz a in-

formação de que havia uma profecia feita em Isaías 6:9-10 e que 

seria cumprida através das suas parábolas. Em 1 Coríntios 2:7-8, 

Paulo nos traz uma informação que está intimamente ligada ao 

uso de parábolas: Jesus falou em parábolas, também, para que 

os poderosos não entendessem a sua mensagem, pois se a com-

preendessem, não o teriam crucificado.

Portanto, elas ilustravam e traziam a verdade para aqueles que 

tinham ouvidos para ouvir, mas tinham o efeito contrário para 

aqueles que se opunham e rejeitavam a Cristo. As parábolas tra-

ziam o juízo divino para os descrentes, o que continua sendo vá-

lido nos dias de hoje. E também demonstram a grande misericór-

dia de Deus ao viabilizar a nossa redenção através da sua graça, 

mediante a obra da cruz.

Em muitas oportunidades Jesus explicou as suas parábolas jus-

tamente porque aqueles que ouviam não conseguiam compreen-



dê-las. E quantos questionamentos e interpretações diferentes 

surgem acerca delas até os dias de hoje! Atualmente, temos uma 

barreira ainda maior para a compreensão das parábolas, pois vi-

vemos na contemporaneidade, em uma grande distância cultural 

e histórica do texto, dificultando ainda mais a sua interpretação. 

Por isso, é muito importante ao lermos as parábolas, buscarmos 

compreender o que elas realmente estão informando, pesquisan-

do o seu contexto histórico-cultural e sua mensagem.

ESTILO DE VIDA 

• Como que eu apresso a vinda do Senhor Jesus? Escolhendo 

e mantendo uma vida piedosa, de devoção e meditação na sua lei 

dia e noite, uma vida de acordo com os mandamentos.

• Nós somos as figuras dessas madrinhas que precisam culti-

var óleo, com uma vida de oração.

 


