


Estai vós também
apercebidos; porque, numa
hora em que não penseis,
virá o Filho do homem.
Lc 12:40.



SDABC, Tomo 5, p. 467



A Parábola das Bodas do Filho do Rei
está no contexto da discussão entre
Jesus e autoridades religiosas
judaicas.

Rejeição do reino por herdeiros e o
oferecimento do reino a outros.



Israel rejeita o Evangelho.

Judeus convidados, mas recusam.

Fizeram pouco caso da autoridade do Rei;
Ignoraram o convite;

Menosprezaram o Filho do Rei e ainda
espancaram e mataram os servos que o Rei
havia mandado para generosamente convidar-
lhes ao reino dos céus.



O convite então foi estendido a todas as pessoas,
boas e más.

A ordem “ide, pois, às saídas dos caminhos”,
“transcendam os limites da cidade” ou “vão a
campo aberto”.

Essa é a missão da Igreja.

Os servos de Deus devem anunciar o Evangelho a
todas as pessoas sem distinção (Mateus 22:9).



Receber o convite e até comparecer 
às bodas, não significa que tal 
pessoa esteja inclusa no reino de 
Deus. 

Não podemos confeccionar a 
nossa própria roupa, por mais 
bonita que ela pareça ser. 



E o rei, entrando para ver os convidados,   
viu ali um homem que não estava trajado 

com veste de núpcias. 
Mateus 22:11

Aqueles que tentam buscar a justificação 
por meio de obras. São hipócritas! 
Elas aceitam o convite, comparecem às 
bodas, passam despercebidos no meio dos 
convidados; porém não resistem ao olhar 
do Rei.



Aqueles que reconhecem que não são
dignos e sabem que só merecem a
condenação eterna, alcançam a
misericórdia de Deus.

Estes se assentam à mesa com Abraão,
Isaque e Jacó no reino dos céus
(Mateus 8:11).





Porque muitos são chamados, mas poucos 
escolhidos.

Mateus 22:14

Há diferença entre? 

1. Quem ouviu o convite, se recusou a ir e ainda 
fez o mal para quem o convidou, 

2.  Quem ouviu o convite, o aceitou, foi às bodas,  
porém estava de forma inadequada. 



Elas pertencem apenas aos “muitos 
chamados”. 

Só lhes restam a dor e o desespero por 
terem sido excluídas do reino (Mateus 
22:14). 



Mesmo que: 
- falem em nome de Deus, 
- expulsem demônios, 
- curem doentes e se infiltrem nas 
igrejas, 
Não significa que eles estão com vestes 
justificadas. 
Nas Bodas do Cordeiro, o Senhor dirá que 
nunca os conheceu (Mateus 7:22,23).



Só estarão vestidos com vestes de linho
fino aqueles “poucos escolhidos”
(Apocalipse 19:8).

Escutaram o chamado “vinde a mim,
todos os que estais cansados e
oprimidos” (Mateus 11:28), e foram
recebidos com graça, porque foi o Pai
quem os trouxe (João 6:44).
Jamais serão lançados fora (João 6:37).



Vinde, porque tudo já está preparado



AS BODAS
ESTÃO 
PREPA-
RADAS.
IDE 
CHAMAR 
OS CON-
VIDADOS



1 – Na parábola da grande ceia, que
convite grandioso foi feito? Lc 14:16-
17.



Porém, ele lhe disse: Um certo
homem fez uma grande ceia, e
convidou a muitos.
E à hora da ceia mandou o seu servo
dizer aos convidados: Vinde, que já 
tudo está preparado.

Lucas 14:16,17



2 – Como foi recebido este convite
pelos que foram convidados? Lc 14:18-
20; Mt 22:3, 2.ª parte; Mt 22:5.



"Mas eles começaram, um por um, a
apresentar desculpas. O primeiro disse:
‘Acabei de comprar uma propriedade, e
preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me’.
"Outro disse: ‘Acabei de comprar cinco
juntas de bois e estou indo experimentá-
las. Por favor, desculpe-me’.
"Ainda outro disse: ‘Acabo de me casar,
por isso não posso ir’.
Lucas 14:18-20



Encolerizou-se



3 – Como foram tratados os servos
do rei enquanto iam fazendo o
convite? Mt 22:6.





E os outros, apoderando-se dos servos,
os ultrajaram e mataram.

Mateus 22:6



4 – Que atitude tomou o rei contra
aqueles que desprezaram o seu
convite? Mt 22:7.



E o rei, tendo notícia disto,
encolerizou-se e, enviando os seus
exércitos, destruiu aqueles homicidas,
e incendiou a sua cidade.
Mateus 22:7





Ide depressa

5 – Que outro convite fez o rei
então? Mt 22:8-10; Lc 14:21.



Então diz aos servos: As bodas, na
verdade, estão preparadas, mas os
convidados não eram dignos.
Ide, pois, às saídas dos caminhos, e
convidai para as bodas a todos os que
encontrardes.
E os servos, saindo pelos caminhos,
ajuntaram todos quantos encontraram,
tanto maus como bons; e a festa nupcial foi
cheia de convidados.
Mateus 22:8-10



E disse o servo: Senhor, feito está como 
mandaste; e ainda há lugar.
E disse o senhor ao servo: Sai pelos 
caminhos e valados, e força-os a entrar, 
para que a minha casa se encha.
Porque eu vos digo que nenhum 
daqueles homens que foram convidados 
provará a minha ceia.

Lucas 14:22-24





Para ver os convivas
Então diz aos servos: As bodas, na verdade, 
estão preparadas, mas os convidados não 
eram dignos.
Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai 
para as bodas a todos os que encontrardes.
E os servos, saindo pelos caminhos, 
ajuntaram todos quantos encontraram, tanto 
maus como bons; e a festa nupcial foi cheia 
de convidados.
Mateus 22:8-10



QUEM
PODE
RESISTIR
AO
PENETRANTE
OLHAR
DO
REI?



7 – Que trabalho de inspecção fez o
rei antes de servir a boda? Mt 22:11,
1.ª parte.



E o rei, entrando para ver os
convidados
Mateus 22:11, 1ª parte



8 – Que foi descoberto como
resultado dessa inspecção? Mt 22:11.



...viu ali um homem que não estava 
trajado com veste de núpcias. Mateus 

22:11





9 – O que é a veste de bodas? Zc
3:3-4.



Josué, vestido de vestes sujas,
estava diante do anjo.
Então respondeu, aos que estavam
diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas
vestes sujas. E a Josué disse: Eis
que tenho feito com que passe de ti a
tua iniqüidade, e te vestirei de vestes
finas.
Zacarias 3:3,4



10 – Como se prepara o pão de Deus
para as bodas? Ap 19:7-8.



Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e
demos-lhe glória; porque vindas são as
bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se
aprontou.

E foi-lhe dado que se vestisse de linho
fino, puro e resplandecente; porque o
linho fino são as justiças dos santos.
Apocalipse 19:7,8



Ele, porém, emudeceu

11 – Que resposta deu o homem à
questão do rei? Mt 22:12.



E disse-lhe: Amigo, como
entraste aqui, não tendo veste
nupcial? E ele emudeceu.
Mateus 22:12



12 – Como lidou o rei com este
homem? Mt 22:13-14.



Disse, então, o rei aos servos:
Amarrai-o de pés e mãos, levai-
o, e lançai-o nas trevas
exteriores; ali haverá pranto e
ranger de dentes.
Porque muitos são chamados, 
mas poucos escolhidos.
Mateus 22:13,14





A Grande Esperança

13 – O que sabia Jó sobre o Seu
redentor? Jó 19:25 a 27.



Porque eu sei que o meu Redentor vive,
e que por fim se levantará sobre a terra.
E depois de consumida a minha pele,
contudo ainda em minha carne verei a 
Deus,
Vê-lo-ei, por mim mesmo, e os meus 
olhos, e não outros o contemplarão; e
por isso os meus rins se consomem no
meu interior.
Jó 19:25-27



14 – Que esperança o apóstolo Paulo
expressou aos seus conversos?
I Tessalonicenses 2:19.



Porque, qual é a nossa
esperança, ou gozo, ou coroa
de glória? Porventura não o 
sois vós também diante de 
nosso Senhor Jesus Cristo 
em sua vinda?

1 Tessalonicenses 2:19



15 – Como o apóstolo Pedro falou da
segunda vinda de Cristo? II Pedro 3:3, 4,
10.



Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão
escarnecedores, andando segundo as suas
próprias concupiscências,
E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda?
porque desde que os pais dormiram, todas as
coisas permanecem como desde o princípio da
criação.

Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e
os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as
obras que nela há, se queimarão.
2 Pedro 3:3, 4 e 10



16 – Qual deve ser a oração da igreja
de Deus? Apoc. 22:20 últ.parte.



Ora vem, Senhor Jesus.
Apocalipse 22:20, últ. parte

Fontes:
Vida Plena, Coimbra – Portugal; http://ieci.org.br/novo/estudos-para-
celula/ ; https://www.esbocandoideias.com/?s=par%C3%A1bola
https://estiloadoracao.com/a-parabola-das-bodas-do-filho-do-rei/



ORA VEM SENHOR JESUS
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