
Hoje nós estamos diante de uma mesa que somente os salvos em 
Cristo podem participar.  
 
Não se trata de uma exigência meramente humana. Tampouco uma 
mera exigência religiosa. Trata-te de uma condição de vida. De uma 
posição espiritual. Trata-se de uma exigência divina! 
 
Portanto, todos aqueles que já se posicionaram diante de Deus, 
pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, podem participar desta mesa e 
cear entre irmãos, em nome do Senhor. 
 
Por que participar da Ceia do Senhor é de vital importância para os 
salvos? Que benefícios essa celebração do Corpo de Cristo trás 
para a vida espiritual dos crentes? 
 

O Poder da Comunhão 
 

Mateus 18.18-20 
 

“Em verdade vos digo: Tudo quanto ligardes na terra será 
ligado no céu; e tudo quanto desligardes na terra será 

desligado no céu. 19 Ainda vos digo mais: Se dois de vós na 
terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso 
lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. 20 Pois onde se 

acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no 
meio deles”. 

 
A Ceia do Senhor nos fala de Santidade, de Fé e de Comunhão. 
 
Estas são as três condições que nos habilitam para recebermos o 
poder de ligarmos e desligarmos na terra e no céu! 
 
Santidade é a condição de vivermos para cumprir somente a 
vontade de Deus. É uma decisão tomada voluntariamente, depois 
que reconhecemos, de fato, que viver no pecado é uma vida vazia, 
sem futuro e que nos leva à morte eterna. 
 
Fé é crer incondicionalmente nas promessas de Deus, mesmo 
diante do inexistente, mesmo diante do intangível, mesmo diante do 
prognóstico incerto. É lançar-se após Jesus e segui-lo fielmente, 
custe-nos o que nos custar. 
 
Porém, ninguém consegue viver em santidade, nem vencer pela fé, 
vivendo isoladamente, porque somos um corpo. O Corpo místico de 
Cristo na Terra!  
 



Um corpo que precisa de seus devidos membros para avançar, 
para se defender, para se alimentar e para servir a Deus em 
Santidade e pela Fé! 
 
Para isso, há uma terceira condição que é a Comunhão. Sem 
comunhão entre os santos não há poder no Corpo. A comunhão é a 
chave que liga o natural ao sobrenatural. 
 
É a Comunhão verdadeira que faz fluir o poder por todo o Corpo, o 
poder para ligar e desligar! 
 
Deus ama a santidade e a fé da Igreja, mas Ele também ama a 
comunhão entre os irmãos!19 Ainda vos digo mais: Se dois de 
vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que 
pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. 
 
Pv 6.16-19 - 16 Há seis coisas que o Senhor detesta; sim, há 
sete que ele abomina:17 olhos altivos, língua mentirosa, e 
mãos que derramam sangue inocente;18 coração que maquina 
projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal; 
19 testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia 
contendas entre irmãos. 
 
 
Há quatro sentimentos impuros que o pecado deposita no coração 
humano, que destroem a comunhão no meio da Igreja: A vergonha, 
o medo, a dor e a inimizade. 
 
Quando Adão e Eva pecaram, esses quatro sentimentos impuros se 
estabeleceram em seus corações: 
 
1º Sentiram vergonha por estarem nus. Gn 3.7- Então foram 
abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; 
pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 
 
A vergonha nos impede de interagir com os irmãos, porque nos faz 
sentir indignos, impuros, então o que fazemos é nos esconder. 
 
2º Tiveram medo de Deus. Gn 3.9,10 - Mas chamou o Senhor 
Deus ao homem, e perguntou-lhe: Onde estás? 10 Respondeu-
lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque 
estava nu; e escondi-me. 
 
O medo nos impede de avançar pela fé. Nunca aceitamos os 
desafios que nos são propostos, nunca crescemos, ficamos 
parados vendo outros crescerem e seguir a diante. 
 



3º Passaram a sofrer as dores pelas consequências do pecado.Gn  
3.16-19 - E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da 
tua conceição; em dor darás à luz filhos; e o teu desejo será 
para o teu marido, e ele te dominará.17 E ao homem disse: 
Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da 
árvore de que te ordenei dizendo: Não comerás dela; maldita é 
a terra por tua causa; em fadiga comerás dela todos os dias da 
tua vida.18 Ela te produzirá espinhos e abrolhos; e comerás 
das ervas do campo.19 Do suor do teu rosto comerás o teu 
pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado; 
porquanto és pó, e ao pó tornarás 
 
É pela dor, pela fome e pela humilhação que se adestra a maioria 
dos animais. A dor nos faz amargos, incrédulos, críticos ao extremo 
e insensíveis em relação à dor dos outros.   
 
4º Distanciaram-se de Deus por terem quebrado a amizade. O 
próprio Senhor tratou de acolhê-los de volta.Gn3.21- E o Senhor 
Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. 
 
A presença de Deus deixa de ser doce, agradável e ansiosamente 
desejada. Nosso coração nos acusa e nos leva a distanciarmo-nos 
de onde há santidade e pureza. 
 
 
Mas, hoje estamos aqui para refletirmos sobre que sentimentos 
temos deixado dominar nossos corações! 
 
Esse é o momento de tomarmos a decisão de prosseguirmos como 
partes Vivas do Corpo de Cristo. 
 
NÃO HÁ IGREJA SEM SANTIDADE, SEM FÉ E SEM COMUNHÃO! 
 
Hoje é o dia de deixarmos para trás toda vergonha, todo medo, toda 
dor e toda inimizade! 
 
Hoje é o dia de deixarmos que o Sangue de Cristo lave os nossos 
corações de toda influência do pecado! 
 
Hoje é o dia de tomarmos nas mãos o poder de ligar e desligar na 
Terra e no Céu! 


