
Somos Participantes da Mesa do Senhor

“Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei:
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão;
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o 

meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de mim. 
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, 

dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei 
isto, todas as vezes que beberdes,

em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este 
pão e beberdes este cálice 

anunciais a morte do Senhor, até que venha”.

(1 Coríntios 11:23-26)

Quando Jesus instituiu a Ceia, disse que ela seria em Sua memória. 
Assim, todas as vezes que participamos da Ceia do Senhor, temos 
que “Relembrar”:

(a) O Seu nascimento e a lição de humildade nele contida: Tudo o 
que um dia será grande começa pequeno, por isso, nunca se 
envergonhe de um início humilde, de um começo pequeno.

(b) Os Seus ensinamentos: Todas as palavras de Jesus dão norte 
para uma vida abundante, por isso, nunca duvide do poder da 
Palavra.

(c) Seus milagres: Os milagres são o fruto da fé sobrenatural, por 
isso, tenha fé que Deus é poderoso para reverter qualquer situação 
adversa em bênção.

(d) Sua morte expiatória: Expiação significa “castigo”, foi isso que 
Cristo sofreu por nós “...o castigo que nos trás a paz estava sobre 
ele...”, por isso, saiba que em Cristo Jesus estamos debaixo da 
graça de Deus.

(e) Mas, acima de tudo, temos que relembrar, todas as coisas que 
Ele tem feito em nossa vida e na vida da Igreja.
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No entanto, todas as pessoa celebram a data do seu próprio 
nascimento, mas, o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem diferente. 
Mandou que os seus seguidores celebrassem a Sua morte – até que 
Ele volte.

(01) Por que dar mais ênfase à morte de Jesus, e não ao seu 
nascimento?

(a) A morte de Cristo foi o evento mais importante do Seu ministério
1 Pd 3.18 Porque também Cristo padeceu uma vez pelos 
pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; 
mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito.

Sem morte (sacrifício) o plano de Deus não seria consumado. Todo 
ensino, e todo milagre teria sido em vão.

(b) Somos salvos porque Cristo morreu em nosso lugar Mc 10.43-45 
Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que entre vós 
quiser ser grande, será vosso serviçal; E qualquer que dentre 
vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho 
do homem também não veio para ser servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate de muitos.

Jesus Cristo se fez substituto em nosso lugar e a nossa salvação 
depende de crermos em Seu sacrifício, crermos que Ele nunca 
abrirá mão de nossa vida, haja o que houver. 

(02) Qual o significado da Ceia do Senhor?

(a) É um memorial à morte e ao sacrifício de Cristo 1 Co 11.26
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este 
cálice anunciais a morte do Senhor, até que venha.

Uma Celebração realizada para que nunca esqueçamos do poder da 
morte do nosso Senhor. A morte que mudou o curso da história da 
humanidade, na terra e na eternidade.

(b) O pão simboliza o Seu corpo ferido pelos nossos pecados Mc 
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14.22 E, comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o 
partiu e deu-lho, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. 

Em Isaías 53, está profetizado que pelos seus ferimentos seremos 
curados de nossas enfermidades.  

(c) O vinho simboliza Seu sangue derramado, por nós Mt 26.27,28 
E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei 
dele todos; Porque isto é o meu sangue; o sangue do novo 
testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos 
pecados.

O sangue de Jesus é o que nos lava os pecados, limpa nossas 
vestes espirituais e quebra toda maldição de nossa vida.

(03) Quem está apto da Ceia do Senhor?

(a) Quem já O recebeu como Senhor e Salvador – Pois, como 
alguém poderia assumir tão grande compromisso sem tê-lo firmado 
no coração? Hoje você pode recebe-lo e tornar-se apto(a) a 
participar da Ceia do Senhor.

(b) Quem está disposto a cumprir todos os mandamentos de Cristo, 
obedecendo com entendimento as verdades espirituais – Para 
cumprirmos os mandamento precisamos viver dispostos a obedece-
los sempre, inquestionavelmente.

(c) Quem está em plena comunhão com a igreja local –
A comunhão com a igreja local é mais que viver em santidade, é 
estar comprometido com a visão, com os projetos, com o sustento e 
com o crescimento.

(04) Qual deve ser a atitude do nosso coração ao participar?

1 Co 11.27-29  - Portanto, qualquer que comer este pão, ou 
beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e 
do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come 
e bebe indignamente, come e bebe para sua própria 
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condenação, não discernindo o corpo do Senhor.

(a) Dignamente: Estar espiritualmente disposto a largar o que é 
errado e a fazer o que é certo.

(b) Examinando-se: Confessando pecados e santificando a vida.

(c) Com discernimento: Tendo consciência da importância e da 
seriedade em fazermos parte do corpo de Cristo.

Conclusão:

Não devemos jamais nos recusar a participar da Ceia do Senhor, 
mas sim, santificar nossa vida, confessar e largar nossos pecados e 
renovar nossa aliança com Deus e com nossos irmãos. 
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