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Hoje vamos celebrar a Ceia do Senhor. Um momento especial que 

devemos realizar para preservar nossa identidade cristã. 

 

Ninguém se identifica mais com Jesus Cristo do que o crente que se

 esforça em manter a Aliança com Deus e com os irmãos. Pois, é ist

o que basicamente a Ceia representa. 

 

Todavia, temos que saber que um dos propósitos em preservarmos 

estas duas Alianças é o crescimento e o avanço da Igreja. 

 

Um dos ingredientes fundamentais para o crescimento e avanço de 

um ministério é a unidade entre os irmãos. 

 

Alguns princípos da unidade 

 

(01) Santidade 

Quando preservo minha vida em santidade, estou colocando-me co

mo uma coluna viva da igreja. 

 

Colunas: 

a) Sustentam o pêso; 

b) Dão equilibrio; 

c) Preservam a integridade. 

 

(02) Oração 

Quando oro por meus irmãos e com meus, coloco-me como uma po

rta da igreja. 

 

Portas: 

a) Permitem a entrada do que é bom, perfeito e agradável; 

b) Barram a entrada do que vem para matar, roubar e destruir; 

c) São colocadas na frente. São o cartão de visitas. 
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(03) Amizade 

Quando procuro fazer e manter amizade sincera com meus irmãos, 

criamos juntos verdadeiras despensas, cheias e transbordantes. 

 

Despensas: 

a) Nos fornecem recursos para a vida; 

b) Nos dão novo ânimo em meio as lutas; 

c) Preservam depósitos de esperança. 

 

(04) Respeito 

O respeito funciona como o alicérce da unidade. Quando há respeito

 mútuo: 

 

a) Guarda-se os limites 

b) Preserva-se a privacidade 

c) Aos que respeitam, geralmente entregamos a nossa intimidade. 

 

(05) O mesmo propósito 

Os propósitos são como janelas que nos permitem visualizar o pres

ente, sonhando com o futuro. 

 

São os propósitos únicos que nos fazem dar as mãos para  prosseg

uirmos enfrentando as diversas circunstâncias. 

 

Quem não tem o mesmo propósito, não sonha igual! Não luta com a 

mesma intensidade! Não segue na mesma direção. 

 

Conclusão: Celebre esta Ceia com o desejo sincero de resgatar e p

reservar a verdadeira unidade nesta igreja.  


