O DESENVOLVIMENTO DO REINO DE DEUS
NA VIDA CRISTÃ E NA VIDA DA IGREJA
(Domingo – Primeira sessão da manhã)

Mensagem Sete
Ser vigilante na vida e fiel no serviço
Leitura bíblica: Mt 25:4, 9-10, 14-15, 20-23
I. Para vida precisamos de azeite, o Espírito de Deus, e do Seu encher, para
que possamos viver a vida de uma virgem para o testemunho do Senhor –
Mt 25:4, 9-10:
A. “Naquele tempo, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando
as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo” – Mt 25:1:
1. As virgens representam os crentes, vistos sob o ponto de vista da vida – 2Co
11:2.
2. Os crentes, que são o povo do reino, são como virgens castas, sustentando o
testemunho do Senhor (a lâmpada) nesta era tenebrosa e saindo do mundo
ao encontro do Senhor; para tanto, precisam não somente do habitar interior
do Espírito Santo, mas também ser enchidos com Ele.
3. As lâmpadas representam o espírito dos crentes (Pv 20:27), que contém o
Espírito de Deus como azeite (Rm 8:16):
a. Os crentes irradiam a luz do Espírito de Deus do interior do seu espírito;
a fim de que a luz divina brilhe nas partes interiores do homem, o Espírito
de Deus como o azeite deve saturar (mesclar-se) com o espírito do homem
como o pavio (Rm 8:16) e “queimar” junto com o espírito do homem (Rm
12:11).
b. Assim, os crentes tornam-se a luz do mundo e resplandecem como lâmpada
nas trevas desta era (Mt 5:14-16; Fp 2:15-16), sustentando o testemunho
do Senhor para a glorificação de Deus.
4. As virgens prudentes levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as suas
lâmpadas – Mt 25:4:
a. O homem é um vaso feito para Deus (Rm 9:21, 23-24) e a sua personalidade está na alma; portanto, as vasilhas em Mateus 25:4 representam as
almas dos crentes.
b. As cinco virgens prudentes não somente têm azeite em suas lâmpadas,
mas também o levam nas vasilhas; o fato de terem azeite nas lâmpadas
significa que o Espírito de Deus habita no seu espírito (Rm 8:9, 16), e o
fato de levarem azeite na vasilha significa que têm o Espírito de Deus
enchendo e saturando a sua alma (cf. 1Pe 2:25; Hb 13:17).
c. A palavra comprar em Mateus 25:9 indica que deve-se pagar um preço;
para encher-nos do Espírito Santo há um custo, como renunciar ao mundo,
lidar com o ego, amar o Senhor acima de todas as coisas e considerar tudo
como perda por amor a Cristo; se não pagarmos esse preço hoje, teremos
de pagá-lo após a nossa ressurreição – cf. Ap 3:18; 2Co 5:10.
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d. Nossa necessidade urgente é ganhar mais do Espírito como a consumação do Deus Triúno processado, viver uma vida de comprar uma porção
extra do Espírito para saturar todo o nosso ser – Mt 25:9; cf. Dn 5:27.
B. Todos os dias devemos ser vigilantes, pagando o preço para comprar o Espírito
como o azeite dourado para que possamos suprir as igrejas com o Espírito para
o testemunho de Jesus e sermos recompensados pelo Senhor para participarmos
nas bodas do Cordeiro – Mt 25:9-10; Ap 3:18; Zc 4:6, 12-14; Jz 9:9:
1. Temos de amar o Senhor acima de todas as coisas, tendo os nossos olhos abertos para ver a Sua preciosidade suprema – Mt 22:37; Fp 3:8; 1Pe 2:4, 6-7;
1:19.
2. Temos de considerar tudo como perda por causa de Cristo para O ganharmos, sermos achados Nele e O conhecermos – Fp 3:7-10.
3. Temos de desfrutar do Senhor na Palavra todos os dias de manhã cedo para
termos um novo começo todos os dias – Sl 119:147-148.
4. Temos de lidar completamente com os pecados – 1Jo 1:7, 9.
5. Temos de permanecer em comunhão com o Senhor diariamente e de hora em
hora –1Jo 1:6; 2Co 13:14.
6. Temos de remir o nosso tempo e usar nossa energia para ser saturados e permeados com a Palavra santa de Deus – 2Tm 3:16-17; Cl 3:16.
7. Temos de ser vigilantes, estarmos alertas, com a nossa vida de oração, remindo o nosso tempo para orar – Ef 6:18; Dn 6:10; Cl 4:2.
8. Temos de remir o tempo nestes dias maus para sermos cheios no espírito
falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor por tudo e sujeitando-nos uns aos outros no temor de
Cristo – Ef 5:14-21.
9. Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus falando palavras torpes
(nocivas, ofensivas ou inúteis), palavras corruptas; pelo contrário, temos de
falar palavras de graça, para transmitir graça aos que ouvem – Ef 4:29-30.
10. Não devemos apagar o Espírito; antes, devemos sempre regozijar, orar sem
cessar e em tudo dar graças; pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para nós – 1Ts 5:16-19.
11. Temos de viver, agir, nos comportar, fazer as coisas e existir segundo o espírito mesclado – Rm 8:4; 1Co 6:17.
12. Temos de ser cheios do suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo,
como o suprimento do Corpo de Cristo, para vivermos Cristo para o Seu engrandecimento – Fp 1:19-21a; Sl 133; 1Ts 5:25.
II. Para o serviço, para a obra, precisamos do talento, do dom espiritual, para
sermos equipados como um servo bom para cumprir o que o Senhor pretende cumprir – Mt 25:20-23:
A. “Pois o reino dos céus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os
seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e
a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade; e partiu” – Mt 25:14-15:
1. Os servos representam os crentes sob o ponto de vista do serviço – 1Co 7:22-23;
2Pe 1:1; Rm 1:1.
2. Os seus bens significam a igreja (Ef 1:18) com todos os crentes, que constituem a família de Deus (Mt 24:45).
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3. Os talentos significam dons espirituais (Mt 25:15-23; Rm 12:6; 1Co 12:4;
1Pe 4:10; 2Tm 1:6-7); o encher do Espírito em vida nos capacita a usar o dom
espiritual em serviço (obra) e o dom espiritual no serviço é compatível com o
encher do Espírito em vida, para que sejamos um membro perfeito de Cristo.
4. O gozo do teu senhor denota o desfrute do Senhor no reino vindouro como
uma recompensa pelo nosso serviço fiel a Ele (Mt 25:21, 23); isso se refere
à satisfação interior, não à posição exterior; participar no gozo do Senhor é a
melhor recompensa, melhor que a glória e posição do reino vindouro.
5. Nesta era devemos usar o dom do Senhor para salvar as pessoas e ministrar
as Suas riquezas a elas – Mt 25:27.
Nossa motivação interior de servir o Senhor é o nosso amor por Ele – Êx 21:5;
Ap 2:4-5.
Servirmos o Senhor deve sempre proceder Dele como a fonte da bênção, ser por
meio Dele como meio e poder e ser para Ele para Sua glória – Rm 11:36; cf. Nm
18:1.
Temos de servir o Senhor com todo o nosso ser segundo o conselho de Deus, coordenando-nos com os membros do Corpo – Rm 12:1-2, 11; At 13:36; 1Co 12:14-22.
Temos de usar os dons do Senhor para edificar a igreja servindo os outros com
Cristo e ministrando Cristo como graça a eles – Mt 25:27; 1Pe 4:10; Cl 1:7; 4:12:
1. Temos de servir como sacerdotes que laboram no evangelho de Deus, salvando
pecadores para oferecê-los a Deus como sacrifícios aceitáveis e, por fim, apresentá-los maduros em Cristo – Rm 15:16; 12:1; Cl 1:28.
2. Temos de suprir Cristo aos outros como sua comida espiritual no tempo oportuno – Mt 24:45:
a. Temos de falar Cristo a todos os tipos de pessoas diariamente, quer seja
oportuno, quer não – At 5:42; 8:4; 2Tm 4:2.
b. Temos de nos esforçar desesperadamente para formar um hábito de falar
em qualquer reunião – 1Co 14:26, 4-5, 12, 31.
3. Temos de cuidar das pessoas com um coração amoroso e perdoador do nosso
Deus Pai e um espírito apascentador e buscador do nosso Salvador Cristo;
o amor é a maneira mais excelente para sermos algo e fazermos algo para a
edificação do Corpo de Cristo – Jo 21:15-17; 1Co 12:31b; 13:4-8, 13.
4. Não devemos maltratar os crentes, criticando-os, julgando-os ou expondo-os;
antes, temos de admoestar os que vivem de maneira desordenada, consolar
os desanimados, sustentar os fracos em espírito, alma ou corpo, ou os fracos
na fé e ser longânimos para com todos – Mt 24:49; 1Ts 5:14.
5. Em nosso envolvimento com o mundo, não devemos permitir que o dom do
Senhor seja inutilizado, desperdiçando-o sob o disfarce de certas desculpas
terrenas – Mt 25:18-19.
Nossa obra e labor no evangelho para o Senhor não são por meio da nossa vida
natural e capacidade natural, mas pela vida e poder de ressurreição do Senhor; ressurreição é o princípio eterno em nosso serviço a Deus – Nm 17:8; 1Co 15:10, 58;
16:10:
1. O Espírito que dá vida é a realidade do Deus Triúno, a realidade da ressurreição e a realidade do Corpo de Cristo – Jo 16:13-15; 20:22; 1Co 15:45b; Ef
4:4.
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2. Todos os que conhecem a ressurreição perderam a esperança em si mesmos;
eles sabem que não podem fazer nada; tudo o que é morte pertence a nós e
tudo o que é vida pertence ao Senhor – Nm 17:8; 2Co 1:8-9; cf. Ec 9:4.
3. Temos de reconhecer que não somos nada, não temos nada e não podemos
fazer nada; temos de chegar ao nosso fim para ser convencidos da nossa total
inutilidade – Êx 2:14-15; 3:14-15; Lc 22:32-33; 1Pe 5:5-6.
4. O Cristo ressurreto como o Espírito que dá vida vive em nós, capacitando-nos
a fazer o que nunca poderíamos fazer em nós mesmos – 1Co 15:10; 2Co 1:8-9,
12; 4:7-18.
G. Temos de ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso labor
para o Senhor em Sua vida de ressurreição com Seu poder de ressurreição nunca
será em vão, mas resultará no cumprimento do propósito eterno de Deus – 1Co
15:58.
Porções do ministério:
SER VIGILANTE PARA COMPRAR O AZEITE

Agora temos de ver como ser vigilantes, que significa que temos de ver como comprar o
azeite. Ser vigilante é cuidar do azeite. Quando eu era um jovem cristão, eu considerava que
ser vigilante era olhar para os céus esperando Sua vinda e até mesmo descobrir quando
Ele viria. Mais tarde, comecei a perceber que esse entendimento não era nada prático. Ao ler
Mateus 25:1-13 muitas vezes, descobri que ser vigilante é cuidar do azeite. Um motorista
descuidado não é vigilante com relação à gasolina no seu tanque. Ele pode dirigir para um
certo lugar e, de repente, a gasolina acaba porque ele não prestou atenção ao medidor de gasolina. Por causa do seu descuido, ele sofre. Hoje, uma vez que você está dirigindo o seu “carro
cristão”, será que você se preocupa com a sua “gasolina”? A gasolina no seu carro é o Espírito,
o azeite. A todo tempo você tem de comprar azeite.
Alguns jovens crentes demonstraram que queriam ter algum desfrute no mundo, especialmente porque o Senhor não voltaria imediatamente. Eles também disseram que o Senhor
nos deu o tempo para sermos felizes, que para eles queria dizer desfrutar os prazeres mundanos. Talvez, quando tivessem mais de quarenta e cinco anos, eles começariam a amá-Lo,
porque não tinham tanta certeza que Ele voltaria em vinte anos. Mesmo que o Senhor demore
para voltar, sabemos quando iremos morrer? Provavelmente nenhum dos que perderam sua
vida quando o ônibus espacial Challenger explodiu tinha um pressentimento de que perderia sua vida naquele dia. Alguém sabe quando morrerá?
Você pode não crer que o Senhor voltará nos próximos vinte e cinco anos ou que você
morrerá nesse período de tempo. Portanto, você pode desejar viver descuidadamente como
cristão, amando tudo o que você gosta e fazendo tudo o que é prazeroso a você. Mesmo que
a sua lógica esteja correta, mais cedo ou mais tarde você morrerá e morrerá numa situação
na qual você nunca acumulou azeite na sua vasilha.
Acumular um depósito de porção extra do Espírito Santo em você não ocorre da noite para
o dia. A fim de crescer e desenvolver-se adequadamente, um ser humano deve exercitar-se
por, pelo menos, dezoito anos para receber a nutrição do suprimento de vida e estudar, aprender e ser preparado. Quanto mais alguém vive de maneira descuidada, sem restrições, mais
ele perde a chance e o tempo de acumular uma educação adequada de todas as formas, não
somente na escola. Para ser uma pessoa adequada, você precisa aprender todos os dias. Com
mais de oitenta anos, ainda estou aprendendo e adquirindo conhecimento. Uso meu dicionário frequentemente para aprender novas palavras. Eu disse para alguns jovens santos que
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eu detestaria ver daqui a dez anos eles ainda serem os mesmos. Acumular coisas que se tornam a constituição do seu próprio ser não é uma questão de um dia ou até mesmo um ano.
É um assunto diário, por toda a vida.
Ainda me preocupo se, quando o Senhor voltar ou quando eu morrer, terei a quantidade
de azeite suficiente depositada na minha vasilha. Se eu morrer antes que Ele volte, irei para
o Paraíso no Hades para ver Abraão, Davi e Paulo e estar feliz com esses irmãos; no entanto,
um dia, eu me levantarei e subirei aos ares para estar perante o Senhor. Se eu serei ou não
arrebatado mais cedo, é incerto. Se formos arrebatados mais tarde, perderemos as bodas (Mt
25:10). Tenho certeza quanto a muitas coisas, mas quanto a participar das bodas, eu não
tenho certeza.
Ser vigilante não significa somente vigiar quanto à Sua vinda. Ser vigilante é preparar-se todos os dias, comprando azeite. Todos os dias precisamos comprar azeite. Nossa transformação espiritual é uma questão diária e por toda a vida. Todos os dias deve haver uma
acumulação, algum depósito de azeite adicionado a nós. Não temos nos exercitado tanto, de
maneira adequada e diariamente, para comprar azeite a cada minuto. Um bebê torna-se um
menino ao comer diariamente. Esse menino é uma acumulação, uma constituição, da comida
que ele comeu e assimilou. Para sermos qualificados a ser arrebatados a fim de entrar nas
bodas do Noivo, é necessário passarmos por um longo processo de acumulação do azeite espiritual. A partir do momento em que se torna um cristão, você deve comprar o azeite para ser
depositado em sua vasilha todos os dias.
Fui à reunião de um determinado grupo cristão Pentecostal. Durante a reunião deles,
houve muito do suposto falar em línguas e orações, mas, após a reunião, provavelmente ninguém estava vigilante. Era possível ver a negligência deles de todas as maneiras. Eu me
exercitei para ser um com eles em meu espírito, e o nosso espírito sempre nos restringe no
que falamos e fazemos. Creio que até mesmo naquela reunião com eles eu ganhei mais do
Espírito, porque por Sua misericórdia eu estava vigilante, orando para ser cheio do Espírito.
A vida cristã não é uma questão de legalidades com relação a assistir televisão, ler jornais, ir a eventos esportivos ou ceder aos prazeres mundanos. Não é uma questão de algo ser
ou não meramente bíblico. A vida cristã é uma questão de comprarmos o azeite. Você não ora,
mas assiste televisão. Você não ora, mas lê o jornal. Você não ora, mas pratica esportes. Há
muitos “mas” em nossa vida diária. Você simplesmente não ora. Você pode não fazer nada
pecaminoso, mas essa parábola das virgens não indica que o Senhor nos julgará segundo a
quantidade de pecados que cometemos, mas segundo a quantidade de azeite que temos em
nossa vasilha. Receber o Espírito Santo em nosso espírito, nossa lâmpada, é grátis. Mas ter
o Espírito saturando a nossa alma não é grátis. Se você quer que o Espírito Santo sature a
sua alma, você tem de pagar o preço de lidar com a sua alma.
Eu tive de lidar com a minha alma de muitas maneiras para comprar o azeite. Quando
parecia ser uma boa ocasião para contar uma piada, e eu o fazia, eu me sentia condenado. Eu
não sou um pedaço de mármore, mas uma pessoa viva. Toda pessoa viva tem sua opinião, mas
muitas vezes, quando tentei expressar minha opinião, fui impedido pelo comprar do azeite.
Muitas vezes essa visão tem afetado meu viver diário. Será que eu poderia receber mais do
Espírito discutindo com a minha esposa? Será que eu poderia receber mais do Espírito indo
a certo lugar? Eu posso querer ir a certo lugar, mas não tenho paz em mim. O importante é
que, todos os dias, devem ser dias em que compramos o azeite de todas as maneiras. Temos
de orar a partir da hora em que acordamos todas as manhãs: “Senhor, não quero fazer nada
que não esteja sob a minha vigilância, que não esteja envolvido com comprar azeite. Quero
comprar o azeite a todo tempo e em qualquer ocasião. Do contrário, isso será uma perda de
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tempo”. Essa deve ser a nossa oração e, até mesmo, a nossa atitude sincera. Muitas noites
me arrependi de não passar todo tempo em espírito.
VIGIAR COM ORAÇÃO

No Novo Testamento, a vigilância é envolvida com oração. Efésios 6:18 nos diz que devemos ser pessoas que vigiam com oração. Temos de ser vigilantes, estar alertas quanto à nossa
vida de oração. Vigiando, no versículo 18, refere-se a oração e súplica. Não há outra maneira
de se obter o azeite, senão orando. Se você não orar, significa que você não paga o preço para
comprar azeite. Por meio da oração, recebemos mais Espírito. Todas as vezes que oramos,
temos a sensação profunda de que algo do Espírito foi ganho por nós em nossa oração. Passar
o nosso tempo em oração, em vez de em muitas outras coisas, significa que pagamos o preço
para obter o azeite.
COMPRAR O AZEITE PARA NÓS MESMOS

As dez virgens foram ressuscitadas dentre os mortos, mas o seu arrebatamento após a
sua ressurreição foi segundo a quantidade de azeite que elas tinham em suas vasilhas. Recebermos o Espírito inicialmente na regeneração não é um ingresso para entrarmos nas bodas.
O azeite suficiente, o azeite adequado, se tornará a nossa entrada, nosso ingresso, para as
bodas. As virgens insensatas descobriram que não tinham o suprimento adequado de azeite,
então elas queriam tomar emprestado das prudentes (Mt 25:8). Então, as virgens prudentes
indicaram que o que elas tinham era suficiente somente para elas mesmas (v. 9). Há um
princípio aqui: Não podemos tomar emprestado a espiritualidade de outra pessoa. A espiritualidade de alguém qualifica somente a ele. Você não pode tomar emprestado o que uma
pessoa comeu, e outra pessoa não pode comer por você. É impossível. Você não pode tomar
emprestado nem mesmo o que outra pessoa estudou. Você não pode pedir para alguém ir para
a escola por você e tomar emprestado o que ele aprendeu. As virgens prudentes disseram às
insensatas que elas deveriam comprar azeite para si mesmas. Quando elas foram comprar,
as que estavam preparadas, que tinham azeite suficiente, foram arrebatadas. Sem dúvida,
isso ocorre antes da tribulação.
As insensatas foram incumbidas de ir aos que vendem azeite. De acordo com Zacarias
4:11-14 e Apocalipse 11:3-4, as duas testemunhas durante a grande tribulação, as duas oliveiras e os dois ungidos serão os vendedores de azeite. Isso significa que eles darão mais do
Espírito para as pessoas. As virgens insensatas têm de ir a esses vendedores de azeite na
grande tribulação para comprar o azeite. Nessa ocasião, todo o mundo será um lugar de tribulação. Se você estiver lá, estará sofrendo; você estará passando pela tribulação. Se as insensatas não forem aos vendedores de azeite na tribulação, elas nunca poderão obter o azeite.
Isso nos mostra que as virgens insensatas deverão pagar um preço, sofrendo para obter o
azeite, um preço que elas nunca pagaram em toda sua vida cristã. Mesmo após a ressurreição, elas ainda terão que passar pelo sofrimento para pagar o preço do azeite. Finalmente,
as insensatas vieram (Mt 25:11), mas a sua vinda, seu arrebatamento, foi muito tarde. Mais
uma vez, a questão é a seguinte: Desde que fomos salvos, todos os dias devem ser redimidos
por nós para comprarmos azeite. A partir de hoje, todos temos de nos levantar para comprar
o azeite.
NÃO ENTRISTECER O ESPÍRITO SANTO DE DEUS

Efésios 4:30 nos diz para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Não O entristeça.
O Espírito Santo que está agora nos selando para redenção do nosso corpo está em nós. Temos
de alegrá-Lo. Porque Ele realmente nos uniu a Ele como um (1Co 6:17), quando estamos tristes, isso indica que Ele está triste. Se você não for à reunião ou se for e não funcionar, isso
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entristece o Espírito. No final do dia você pode não sentir-se tão bem, mas quando você chega
à reunião e funciona, você sente-se feliz. Isso significa que o Espírito Santo está feliz em você.
Se você não está feliz, isso indica que você O entristeceu. Por que você O entristeceu? Porque
você não O comprou. Você não pagou o preço por Ele. Ele é o azeite.
NÃO APAGAR O ESPÍRITO

Primeira aos Tessalonicenses 5:19 diz: “Não apagueis o Espírito”. Algumas vezes vamos
além e não somente O entristecemos, mas também O apagamos. Algumas vezes podemos dizer
ao Senhor para nos tolerar por algum tempo e não nos inspirar. Podemos saber que o Espírito está se movendo em nós, mas podemos não gostar disso. Apagar o Espírito é não querer
comprar o azeite. Em muitas coisas, não compramos o Espírito; então, perdemos a oportunidade de acumular mais e mais do Espírito em nós.
ANDAR SEGUNDO O ESPÍRITO

Uma das últimas exortações de todo o Novo Testamento é andar segundo o espírito (Rm
8:4), que é o nosso espírito humano mesclado com o Espírito Santo de Deus (cf. v. 16), o nosso
espírito mesclado. Andar significa “viver, agir, comportar-se, fazer as coisas, existir”. Temos
de existir segundo o espírito, e isso é comprar o Espírito. Nosso pensar e falar, a expressão da
nossa atitude, devem ser segundo o espírito. Se você existe segundo o espírito, isso é comprar
o Espírito. Mas para andar, existir segundo o espírito, requer que paguemos um grande preço.
Você pode precisar parar de falar em excesso no telefone e parar de ler tanto o jornal, da primeira à última página.
COMPRAR AZEITE PARA ANULAR NOSSA INFERTILIDADE

O verdadeiro reavivamento é ser ressuscitado. Não precisamos ressuscitar no futuro para
descobrir que precisamos comprar azeite. Temos de ressuscitar hoje, todos os dias pagando
o preço para comprar o Espírito. Esse é o verdadeiro reavivamento, e creio que, ao ser esse
tipo de pessoa, daremos fruto. Muitos de nós têm de admitir que são infrutíferos. Odeio ver
esterilidade. Podemos dar muitas desculpas para isso, assim como termos sido difamados e
criticados. Mas quanto temos feito nesses últimos anos, na questão de contatar outros e falar
o Senhor Jesus?
Os muitos missionários nos dois séculos passados nunca teriam saído se tivessem dado
desculpas. Os amados missionários que foram para a China poderiam ter dito: “Os chineses
são fechados e são muito conservadores. Mesmo que abrissem as suas portas, eles não escutariam a ninguém do Ocidente. Se eu for, vou perder o meu tempo”. Há sempre desculpas para
que o ministério não se propague. Mas graças ao Senhor, esses missionários foram, e foram
com todo tipo de dificuldades. Segundo a minha observação, os missionários presbiterianos
que foram para a China há cem anos, eram dos melhores. Embora eles não conhecessem tanto
sobre a verdade como nós, não tivessem tanta luz como nós ou tanto crescimento de vida como
nós, eles tinham um coração para Jesus, para pregá-Lo aos pobres. Eles foram muito bem-sucedidos e, inclusive, eu estou hoje aqui ministrando por causa da obra deles. Eles fizeram
tudo para abrir a porta para a pregação do Senhor Jesus. Enquanto crescíamos, estávamos
sob a sua obra missionária, e eu estudei em escolas estabelecidas pelas missões. Eles levaram a Bíblia para a China, a traduziram para o chinês e a entregaram para nós. Além disso,
eles pregaram o Senhor Jesus. Pelo menos, eles conseguiam dizer em chinês: “Jesus te ama”.
Algumas vezes, as crianças zombavam deles e jogavam pedras neles. Alguns realmente foram
capturados por eles, embora eles somente conseguissem dizer: “Jesus te ama”.
Santos, não temos desculpa. Não precisamos ir até a China. Estamos em Jerusalém, que
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é a nossa vizinhança. Temos de ir. Pelo menos, podemos ir uma vez por semana, ou uma vez
a cada duas semanas à vizinhança. Você pode visitar o mesmo vizinho vinte e seis vezes em
um ano. Não creio que não acontecerá nada se visitarmos nossos vizinhos dessa maneira. Algo
acontecerá. Se todos ganharmos uma pessoa este ano, todas as igrejas duplicarão.
O aumento de algumas igrejas nos últimos anos tem sido muito baixo. Isso não é uma
vergonha? Isso se deve a não comprarmos azeite diariamente. Se comprarmos azeite diariamente, isso resultará em algo que cancela ou anula a nossa infertilidade. Certamente seremos frutíferos. Somente encorajar os irmãos para sair e distribuir os livros é algo temporário.
VIVER UMA VIDA DE COMPRAR UMA
PORÇÃO EXTRA DE AZEITE

Meu encargo é ter comunhão com vocês para que vocês se levantem a fim de viver uma
vida de sempre comprar uma porção extra de azeite não perdendo tempo fazendo outra coisa.
Se você fizer outra coisa, você sentirá que é uma perda de tempo e que deveria ter parado
de fazê-la. Use esse tempo para contatar o Senhor, para orar. Isso é vigiar em oração. Ser
vigilante é não deixar o tempo passar, não perder tempo, mas tomar cada oportunidade como
uma oportunidade para comprar azeite. Comprar azeite é a melhor maneira de remir o nosso
tempo, pois os dias são curtos. Todos temos de nos levantar.
Creio que já lhes dei verdades profundas suficientes. Sinto encargo de ter comunhão com
vocês desta maneira. Todos nós temos de viver uma vida de comprar azeite diariamente, até
mesmo a cada hora. Temos de comprar azeite na maneira como nos vestimos, compramos,
falamos e vivemos. Em tudo temos de ser sérios e considerar a parábola solene dada pelo
Senhor Jesus em Mateus 25:1-13. Sermos ou não arrebatados mais cedo para entrar nas
bodas depende de comprarmos diariamente o Espírito a partir de agora. Isso é uma questão
para a vida toda, não algo da noite para o dia. Receber a educação apropriada e adequada
não é uma questão da noite para o dia. Uma pessoa precisa começar a estudar a partir do
jardim de infância e passar por muitas séries até terminar a faculdade. Receba esta comunhão como algo sério e solene. Isso não é somente um conselho, mas minha comunhão séria
com todos vocês, em amor. Espero que todos nos levantemos para viver essa vida. Não gosto
simplesmente de empolgar ou mover as pessoas, porque isso não funciona. O que o Senhor
precisa e o que precisamos é nos levantar para pagar o preço a fim de comprar o azeite a
todo tempo, em todos os assuntos da nossa vida cristã. (The Collected Works of Witness Lee,
1985, vol. 5, “The Way to Practice the Lord’s Present Move,” pp. 526-533)
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