4 - Azeite nas Vasilhas
“As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não
levaram azeite consigo; no entanto, as prudentes,
além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.”
(Mat. 25:3 e 4).

Muitos aceitam a verdade prontamente, mas não a
assimilam, e sua influência não é duradoura. São
semelhantes às virgens néscias, que não tinham azeite em
suas vasilhas com as lâmpadas. O azeite é um símbolo do
Espírito Santo, que é introduzido na alma pela fé em Jesus
Cristo. Aqueles que examinam diligentemente as Escrituras
com muita oração, que confiam em Deus com firme fé, que
obedecem aos Seus mandamentos estarão entre os que são
representados como virgens prudentes. Os ensinamentos da
Palavra de Deus não são Sim e Não, mas Sim e Amém.
O preceito do evangelho é de grande alcance. O apóstolo
declara: "Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em
ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele
graças a Deus Pai." (Col. 3:17). "Portanto, quer comais,
quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para
a glória de Deus." (I Cor. 10:31). A piedade prática não será
alcançada dando-se às grandiosas verdades da Bíblia um
espaço do lado de fora do coração. A religião da Bíblia
precisa ser introduzida nas grandes, bem como nas
pequenas questões da vida. Ela precisa prover os poderosos
motivos e princípios que governem o caráter e o
procedimento do cristão. (...)
O azeite de que tanto necessitavam os que são
representados como virgens néscias não é algo a ser posto

por fora. Eles precisam introduzir a verdade no santuário da
alma, para que purifique, aprimore e santifique. Não é de
teoria que eles precisam, e sim dos sagrados ensinamentos
da Bíblia, que não são doutrinas incertas e desconexas, mas
verdades vivas, que envolvem interesses eternos
centralizados em Cristo. NEle se encontra o sistema
completo da verdade divina. A salvação da alma, pela fé em
Cristo, é o fundamento e a coluna da verdade.
Os que exercem verdadeira fé em Cristo manifestam isso
pela santidade de caráter, pela obediência à lei de Deus.
Percebem que a verdade, assim como é em Jesus, atinge o
Céu e abrange a eternidade. Compreendem que o caráter do
cristão deve representar o caráter de Cristo e estar cheio de
graça e de verdade. É-lhes comunicado o azeite da graça,
que faz com que a luz permaneça acesa. O Espírito Santo
no coração do crente torna-o completo em Cristo. (Review
and Herald, 17 de setembro de 1895).

