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A Ceia do Senhor Jesus 
 
Eu e você somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo, também chamada de a noiva 
do Cordeiro - Ap 19.6-8 - 6 Então, ouvi uma como voz de numerosa 
multidão, como de muitas águas  e como de fortes trovões, 
dizendo:Aleluia! Pois reina o Senhor,nosso Deus, o Todo-
Poderoso.7 Alegremo-nos, exultemose demos-lhe a glória,porque são 
chegadas as bodas do Cordeiro,cuja esposa  a si mesma já se 
ataviou,8 pois lhe foi dado vestir-sede linho finíssimo, resplandecente e 
puro.Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 
 
Como Sua noiva,estamos sendo preparados para um grande evento, o 
casamento com Ele, ao qual a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. 
 
Por isso, como noiva, precisamos, em primeiro lugar, conhecer aquele a quem 
desposaremos. E a melhor maneira de conhecê-lo é aprendendo sobre suas 
obras: 
 
João 1.12,13, nos revela que Jesus é o filho de Deus e que possui os mesmos 
atributos que o Pai. 
 
Mesmo assim, como filho obediente, Jesus aceitou completamente atarefa 
detornar-se o sacrifício pelo qual nos reconciliou com Deus 2 Co 5.18 - 18 E 
tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo  por 
Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação,19 isto é, Deus estava 
em Cristo reconciliando  consigo o mundo, não lhes imputando os seus 
pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 
 
Logo, podemos resumir a obra de Cristo em dois grandes atos: 
 
1º “Tomou forma de servo” (Fp 2.7) Mas aniquilou-se a si mesmo,tomando 
a forma de servo,fazendo-se semelhante aos homens. - Isto significa que só 
o desposaremos se também formos servosuns dos outros. 
 
2º “Humilhou-se, sendo obediente até à morte (Fp 2.8) E, achado na forma 

de homem, humilhou-se a si mesmo,sendo obedienteaté à morte e morte 
de cruz. - Somente o desposaremos se permanecermos em obediência ao 
propósito de Deus, até o fim. 
 
Como resultado, Jesus foi exaltado como soberano nos céus e na terra- 
Fp 2.9-11 - Pelo que também Deus o exaltou soberanamente p  e lhe deu 
um nome que é sobre todo o nome,10 para que ao nome de Jesus se 
dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da 

                                                           
 



terra,11 e toda língua confesseque Jesus Cristo é o Senhor, t  para glória 
de Deus Pai. - Significa que nós também o seremos. 
 
 
 
 
Assim, hoje, todo aquele que confessa seus pecados e crê em Jesus Cristo 
como seu Salvador e Senhor de sua vida, precisa celebrar a Ceia do Senhor,  
não pode ficar de fora, pois, a Ceia firma a Aliança entre o pecador arrependido 
e o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê j  não pereça, l  mas tenha a vida eterna. 
 
Se primeiro temos que conhecer o noivo, em segundo lugar temos que 
aprender os termos e o significado da Aliança das Bodas. 
 
A Ceia do Senhor é uma Aliança que firmamos com Deus, de que: 
 

1) Permaneceremos firmes na fé 
2) Permaneceremos firmes no Seu chamado ao Reino 

 
 
I - O PÃO E O VINHO COMO UM ATO PROFÉTICO 
 
A ceia, nos costumes judaicos, sempre é precedida de uma refeição com pão e 
vinho, para honrar o Messias. Na ocasião, é feita uma oração que diz “Bendito 
sejas tu, Senhor nosso Deus, Criador do universo, que tira o pão da terra. 
Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da 
videira”. 
 
Tal oração demonstra o reconhecimento da soberania de Deus, do Deus das 
alianças, que nos dá os elementos necessários para que a aliança com Ele 
seja instituída. 
 
Jesus diz em João 15.1:Eu sou a videira verdadeira e em João 6.41: Eu 
sou o pão que desceu do céu. Ele diz ainda em João 12.24 que Ele é a 
semente de trigo que brota e alimenta toda a terra. 
 
Jesus diz isso porque o ato profético do pão e do vinho que na cultura judaica 
representa o Messias, nEle foi cumprido. Hoje, Ele é o pão que alimenta e o 
vinho que cura. 
 
O pão representa a Sua carne e o vinho representa o Seu sangue. 
 
Portanto, todas as vezes que comemos o pão e bebemos o fruto da 
videira, em Seu nome confirmamos a Aliança e o mover de Deus no 
sobrenatural. Isso traz o ceu à terra (...Que venha o teu reino...). 
 
 
II – CUIDADOS NECESSÁRIOS AO PARTICIPAR DA CEIA 
 



Uma vez que ao celebrarmos a Ceia do Senhor, estamos lembrando a Deus a 
Aliança que temos com Ele, temos que tomar duas posições: Examinar-se a si 
mesmo antes de cear e arrependidos, confessar nossos pecados1 Co 
11.28 - Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, 
e beba deste cálice1 
 
Examinar-se antes significa fazer uma checagem dos pecados que existam em 
nossa vida, para confessá-los e pedirmos perdão de Deus. 
 
Procedendo assim: 
 

(1) Nos tormanos dignos de permanecer na Aliança, fazendo o que seja 
recebido por Deus como algo aceitável; 
 

(2) Movemos o mundo espiritual, uma vez que, ao segurarmos o pão e o 
vinho em nossas mãos o diabo se apavora, pois, arrependidos de 
nossos pecados, estamos invocando o noivo e abreviando o tempo da 
iniquidade satânica sobre a terra. 
 

Por outro lado, Paulo diz no verso 30 que, aqueles que Ceiam sem examinar-
se ficam enfermos e podem chegar até à morte, tanto espiritual como física. 
 
Não devemos deixar de cear – O apóstolo deixa claro que após examinar-se 
e confessar os pecados, todos devem cear. É diferente do que alguns dizem: 
“quem estiver em pecado não pode tomar a ceia”  
 
 
III – A CEIA É O SINAL PROFÉTICO DA CONQUISTA DE NOVOS 
TERRITÓRIOS 
 
A Ceia do Senhor, também representa para a Igreja, o mesmo que a Páscoa 
representa para o judeu: liberdade da escravidão e a passagem para uma voda 
próspera e de conquistas. 
 
Quando celebramos a Ceia, além de firmarmos nossa Aliança com Deus, 
estamos dizendo uns aos outros: Saiamos do Egito e entremos em Canaã para 
conquistar! 
 
É um convite para conquistarmos muitas almas, para conquistarmos a nossa 
cidade e o nosso país para o reino de Deus. 
 
E nesse sentido, precisamos valorizar uns aos outros, servindo um ao outro, 
perdoando-nos mutuamente, mantendo a comunhão fortalecida e inquebrável, 
porque, no reino de Deus, ninguém conquista nada sozinho. 
 
Mas, a maior das conquistas que a Ceia do Senhor representa está em 
Apocalipse 19.9, que diz que o próprio Jesus ministrará para uma multidão 
                                                           
 



incontável, nas Bodasdo Cordeiro, a Ceia que inagurará mais uma conquista 
territorial, a conquista do Reino dos Céus, por todos aqueles que perseverarem 
na Aliança. 
 
Conclusão: Hoje é dia de arrependimento e deconfissão de pecados, mas 
também é dia de receber o perdão de Deus e os Seus decretos de bênçãos 
sobre nossa vida! 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 

 

 


