Quando celebramos a Ceia do Senhor, estamos realizando uma
das ordenanças deixadas pelo próprio Senhor.
Uma é o Batismo nas águas e a outra é a Ceia do Senhor.
O Batismo é uma cerimônia de identificação, diz quem somos
agora: a Igreja de Cristo. Marca-nos como cristãos para o mundo.
A Ceia do Senhor é um memorial, para que não esqueçamos quem
é o nosso Senhor, o que Ele fez por nós e quem somos no corpo de
Cristo.
Celebramos a Ceia para que tenhamos sempre a nossa memória
refrescada e renovada, quanto ao nosso Mestre e a necessidade de
comunhão entre nós.

Lucas 22.19,20
“E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lho,
dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em
memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o
cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue,
que é derramado por vós"

“Em Memória de Mim”
Ao tomarmos a Ceia do Senhor, devemos lembrar:
01. Lembrar de como Jesus viveu
A vida de Jesus foi totalmente dedicada em fazer o bem e em
realizar a vontade do Pai.
Ele demonstrou isso com atitudes tão marcantes, que seus
discípulos continuaram a fazer a mesma obra que Ele iniciou até o
fim de suas vidas.
“Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o
Espírito Santo e com poder; o qual andou por toda parte,
fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do Diabo,
porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo
quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém; ao
qual mataram, pendurando-o num madeiro" Atos 10:38-39.
02. Lembrar do que Jesus ensinou
A Palavra que Jesus pregou causou uma grande revolução e
continua causando até hoje, não para derrubar governos ou nações,

mas para destruir todo estilo de vida pecaminoso, mundano e
egocêntrico.
- Ele ensinou santidade: "Sede vós pois perfeitos, como vosso
Pai que está nos céus é perfeito"Mateus 5:48.
- Ele ensinou a amar os inimigos: "Mas a vós que ouvis, digo:
Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam,
bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos
caluniam" Lucas 6:27-28 .
- Ele nos ensinou o perdão: "Porque, se perdoardes aos homens
as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará as
vossas ofensas" Mateus 6:14.

- Ele nos ensinou sobre o Seu poder: “ 16 Partiram, pois, os
onze discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes
designara. 17 Quando o viram, o adoraram; mas alguns
duvidaram.18 E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo:
Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra”. Mateus
28.16-18.
03. Lembrar de tudo o que Jesus sofreu
Nenhum outro homem sofreu o que Jesus sofreu, unicamente por
amor à humanidade.
Nenhum outro fundador de qualquer outra religião foi capaz de fazer
o que Jesus fez: dar a vida pelos seus seguidores.
Jesus suportou todo o castigo pelos nossos pecados, para que nós
não tivéssemos que passar por esses sofrimentos, pois, certamente
não aguentaríamos ir até o fim como Ele foi.
"Era desprezado, e rejeitado dos homens; homem de dores, e
experimentado nos sofrimentos; e, como um de quem os
homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele
caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi
ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por
causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados" Isaías
53:3-5.
04. Lembrar da morte que Jesus morreu.

Jesus morreu da maneira mais vergonhosa para um condenado e a
mais constrangedora para a sua família. Ele foi exposto perante
todos que habitavam em Jerusalém, por um longo e penoso trajeto,
depois foi pregado totalmente despido naquela cruz e levantado
como um criminoso hediondo.
"Então lhes soltou Barrabás; mas a Jesus mandou açoitar, e o
entregou para ser crucificado" Mateus 27:26.
“Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o
crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e
outro à esquerda” Lucas 23.33.
05. Lembrar da promessa que Jesus fez, que voltará para nós
Jesus deixou à Sua Igreja a promessa de um resgate final. Hoje
fomos resgatados em nossa alma, porém, um dia seremos
resgatados por inteiro e levados ao Reino do Pai, onde não haverá
dor, nem sofrimento, não haverá tribulações e nem a morte.
"Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim,
eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos
preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim
mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também" João
14:2-3.
Conclusão:
Hoje é dia de relembrarmos todas essas coisas, refletirmos com
honestidade e retomarmos a decisão de sermos crentes fieis, que
esperam a volta do nosso Senhor, fazendo a mesma obra que Ele
começou.
Apocalipsie 3.18-22 – “Aconselho-te que de mim compres
ouro refinado no fogo, para que te enriqueças; e vestes
brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha
da tua nudez; e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para
que vejas.19 Eu repreendo e castigo a todos quantos amo: sê
pois zeloso, e arrepende-te.20 Eis que estou à porta e bato; se
alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua
casa, e com ele cearei, e ele comigo.21 Ao que vencer, eu lhe
concederei que se assente comigo no meu trono.22 Quem
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.

