


Introdução 



O Reino dos céus, pois, 
será semelhante a dez 

virgens que pegaram suas 
candeias e saíram para 

encontrar-se com o noivo. 

Mt 25.1 



Então aparecerá no céu o sinal 
do Filho do homem, e todas as 
nações da terra se lamentarão 

e verão o Filho do homem 
vindo nas nuvens do céu com 

poder e grande glória. 

Mt 24.30 



E também será como 
um homem que, ao sair 

de viagem, chamou 
seus servos e confiou-

lhes os seus bens. 
Mt 25.14 



1o Aspecto do serviço: 
Responsabilidade recebida 



E também será como 
um homem que, ao sair 

de viagem, chamou 
seus servos e confiou-

lhes os seus bens. 
Mt 25.14 



A um deu cinco talentos, a 
outro dois, e a outro um; a 
cada um de acordo com a 

sua capacidade. Em 
seguida partiu de viagem.  

Mt 25.15 



2o Aspecto do serviço:  
Nossa reação 



16 O que havia recebido cinco 
talentos saiu imediatamente, 

aplicou-os, e ganhou mais 
cinco. 17 Também o que tinha 

dois talentos ganhou mais 
dois. 

Mt 25 



Mas o que tinha 
recebido um talento 

saiu, cavou um buraco 
no chão e escondeu o 

dinheiro do seu senhor. 
Mt 25.18 



3o Aspecto do serviço:  
Prestação de contas 



Depois de muito 
tempo o senhor 

daqueles servos voltou 
e acertou contas com 

eles. 
Mt 25.19 



 O que tinha recebido cinco 
talentos trouxe os outros 

cinco e disse: O senhor me 
confiou cinco talentos; 

veja, eu ganhei mais cinco.  

Mt 25.20 



 O senhor respondeu: Muito 
bem, servo bom e fiel! Você 
foi fiel no pouco; eu o porei 

sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu 

senhor! 
Mt 25.21 



Veio também o que tinha 
recebido dois talentos e 

disse: O senhor me 
confiou dois talentos; 

veja, eu ganhei mais dois.  
Mt 25.22 



O senhor respondeu: Muito 
bem, servo bom e fiel! Você 
foi fiel no pouco; eu o porei 

sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu 

senhor!  
Mt 25.23 



Por fim veio o que tinha 
recebido um talento e disse: 
Eu sabia que o senhor é um 
homem severo, que colhe 
onde não plantou e junta 

onde não semeou.  
Mt 25.24 



Por isso, tive medo, saí 
e escondi o seu 

talento no chão. Veja, 
aqui está o que lhe 

pertence. 
Mt 25.25 



O senhor respondeu: 
Servo mau e negligente! 
Você sabia que eu colho 
onde não plantei e junto 

onde não semeei?     
Mt 25.26 



Então você devia ter 
confiado o meu dinheiro 

aos banqueiros, para que, 
quando eu voltasse, o 

recebesse de volta com 
juros.     Mt 25.27 



Eu já estou sendo 
derramado como uma 
oferta de bebida. Está 
próximo o tempo da 

minha partida.      
2Tm 4.6 



Combati o bom 
combate, terminei a 

corrida, guardei a 
fé. 

2Tm 4.7 



Agora me está reservada a 
coroa da justiça, que o 

Senhor, justo Juiz, me dará 
naquele dia; e não somente a 
mim, mas também a todos os 

que amam a sua vinda. 
2Tm 4.8 



4o Aspecto do serviço:  
A retribuição 



Tirem o talento 
dele e entreguem-

no ao que tem 
dez.  

Mt 25.28 



Pois a quem tem, mais 
será dado, e terá em 

grande quantidade. Mas 
a quem não tem, até o 

que tem lhe será tirado. 
Mt 25.29 



E lancem fora o servo 
inútil, nas trevas, 

onde haverá choro e 
ranger de dentes. 

Mt 25.30 



21 e 24 O senhor respondeu: 
Muito bem, servo bom e fiel! 
Você foi fiel no pouco; eu o 

porei sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu 

senhor! 
  Mt 25 



Ele disse: Um homem de 
nobre nascimento foi 

para uma terra distante 
para ser coroado rei e 

depois voltar.   
Lc 16.12 



Então, chamou dez dos 
seus servos e lhes deu 
dez minas. Disse ele: 
Façam esse dinheiro 

render até à minha volta.    
Lc 16.13 



Mas os seus súditos o 
odiavam e depois 

enviaram uma delegação 
para lhe dizer: Não 
queremos que este 

homem seja nosso rei.     
Lc 16.14 



Contudo, foi feito rei e 
voltou. Então mandou 

chamar os servos a quem 
dera o dinheiro, a fim de 

saber quanto tinham 
lucrado.     Lc 16.15 



O primeiro veio e 
disse: Senhor, a tua 
mina rendeu outras 

dez. 
Lc 16.16 



Muito bem, meu bom 
servo!, respondeu o seu 

senhor. Por ter sido 
confiável no pouco, 
governe sobre dez 

cidades.      Lc 16.17 



O segundo veio e 
disse: Senhor, a tua 
mina rendeu cinco 

vezes mais.  

Lc 16.18 



O seu senhor 
respondeu: Também 
você, encarregue-se 

de cinco cidades      

Lc 16.19 



Então eu lhes direi 
claramente: Nunca os 

conheci. Afastem-se de 
mim vocês, que 
praticam o mal!      

Mt 7.23 



Se o que alguém construiu 
se queimar, esse sofrerá 
prejuízo; contudo, será 
salvo como alguém que 
escapa através do fogo.      

1Co 3.15 



Conclusão 


