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LIÇÃO 6 
As Igrejas Lembram a Morte do Senhor Jesus Cristo 

 
     Na Escócia, durante o século dezassete, surgiu uma intensa campanha de perseguição contra os 
crentes evangélicos, os quais passaram a reunir-se às escondidas. 
     Uma noite, uma jovem evangélica dirigia-se ao local de reunião dos crentes. De repente, um grupo 
de inimigos barrou-lhe o caminho. Prendendo-a brutalmente, perguntaram para onde ela ia àquela 
hora. Tomada pela inspiração do Espírito Santo, ela respondeu: “Vou a um jantar, onde será lido o 
testamento do meu Irmão Maior.” 
     “Pois não há perigo nisso”, observou o chefe dos perseguidores, e eles soltaram a jovem. Com o 
coração cheio de júbilo, ela apressou-se para chegar ao culto evangélico e receber a Santa Ceia. 
     Esta jovem referia-se à Ceia do Senhor como sendo um jantar; o seu Irmão Maior era Jesus Cristo, 
e o testamento a ser lido era o Novo Testamento da aliança que Ele efectuou pela Sua morte na cruz. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Santa Ceia: um Quadro 
O Pão e o Cálice 
Formas e Propósitos da Ceia do Senhor 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar a simbologia do pão e do cálice usados na Santa Ceia. 
Reconhecer o significado e propósito da Ceia do Senhor. 
Participar na Ceia com maior compreensão e apreço da sua importância. 
 
A SANTA CEIA: UM QUADRO 
Objectivo 1: Reconhecer o significado da Santa Ceia. 
     Maria está radiante! Timóteo sorriu, contentíssimo ao vê-la sentar-se ao seu lado. Maria e alguns 
outros acabam de se baptizar nas águas. Vai iniciar-se agora a Santa Ceia, na qual ela participará pela 
primeira vez. 
     Maria já foi doutrinada acerca do significado da Ceia do Senhor, e agora ela participa nos cânticos 
e louvor que acompanham esse acto comemorativo. Ao ouvir a voz do pastor a ler as palavras de 
Jesus, que dizem: “... Isto é o meu corpo, que por vós é dado...” (Lucas 22:19), Maria começa a chorar. 
Ela compreende agora o que significa adoração. Em vez de ficar a olhar em redor enquanto é 
distribuído o pão, ela louva o Senhor no seu coração. Então o pastor continua a ler as palavras de 
Jesus, “... Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós” (Lucas 22:20). 
     Os crentes recebem a Ceia com grande reverência, maravilhados pelo facto de o Senhor Se oferecer 
voluntariamente pelos pecados do mundo. Maria sente a presença íntima de Jesus e deseja 
fervorosamente a plenitude do Espírito Santo. 
     “Sabes, Timóteo...”, sussurra ela, “precisamos de ser baptizados no Espírito Santo.” Timóteo 
concorda silenciosamente. 
     Na cidade de Paris, na França, existe um grande monumento chamado “Arco do Triunfo”. Em 
baixo daquele enorme arco jaz enterrado num grande túmulo o Soldado Desconhecido, que representa 
todos aqueles que morreram defendendo a pátria. Todas as noites os membros de um grupo patriótico 
acendem a “chama da lembrança”, expressando assim a gratidão da nação inteira pelo sacrifício feito 
por aqueles soldados. 
     Os crentes em Jesus têm também um acto sagrado de comemoração; é a Santa Ceia, ou Ceia do 
Senhor. Ela recorda-nos aquilo que Cristo sofreu em nosso lugar. O pão partido e o cálice representam 
o corpo de Cristo, crucificado por nós, e o Seu sangue derramado pelos pecados de toda a humanidade. 
Participamos da Santa Ceia para relembrarmos aquele grande sacrifício do Filho de Deus                   
(1 Coríntios 5:7). 
     A Santa Ceia simboliza o sofrimento e a morte de Jesus. Não basta, porém, ficarmos comovidos 
com isto. Devemos pensar profundamente e aceitar a vitória ganha por Ele através da Sua obra 
completa! A morte de Cristo não ocorreu em vão; Jesus cumpriu assim a incumbência recebida do Seu 
Pai, e ganhou para Si um povo santo e crente. 
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     Além desse facto, devemos estar cientes de uma outra verdade: a Santa Ceia é um acto 
comemorativo, não um ritual de sacrifício. Ela faz-nos lembrar que Cristo “... uma vez se manifestou, 
para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo” (Hebreus 9:26). 
     A Ceia do Senhor não é um altar, sobre o qual Jesus Cristo Se sacrifica repetidas vezes. 
Participamos na Ceia, dando graças pelo sacrifício da morte de Jesus já realizado em nosso favor. 
Desta forma, continuamos a proclamar a morte d’Ele até que Ele venha de novo (1 Coríntios 11:26). 
 

Para Fazer 
 
1 É importante comemorarmos a Santa Ceia porque ela 
 a) nos lembra que Jesus Se sacrificou por nós.  
 b) nos lembra a vitória que Cristo alcançou sobre o pecado. 
 c) nos ajuda a lembrar que Jesus Cristo reina ainda hoje. 
 d) é uma cerimónia bonita e comovente. 
 
2 Assinale as declarações certas: 
 a) A Santa Ceia constitui o nosso altar de sacrifício. 
 b) A morte de Jesus inaugurou uma nova aliança, pela qual somos salvos pela fé. 
 c) A Santa Ceia deve ser celebrada pelos crentes até à volta de Jesus Cristo. 
 d) Todos devem participar na Ceia do Senhor, mesmo que não compreendam o seu     
      significado. 
 
O PÃO E O CÁLICE 
Objectivo 2: Relacionar os símbolos da Ceia com o seu respectivo significado. 
 
O Pão 
     Na ceia da Páscoa, que Jesus celebrou com os Seus discípulos na véspera da Sua crucificação, Ele 
pegou num pedaço de pão, deu graças, partiu-o pão e repartiu-o por todos, dizendo: “... Fazei isto em 
memória de mim” (Lucas 22:19). 
     Antes, Jesus falava de Si mesmo como “o pão do céu” e “o pão da vida” (João 6:35). Ele foi o pão 
divino, dado aos homens por Deus; vindo do céu, sacrificou-Se para alimentar com a Sua vida o 
mundo inteiro. 
 
“Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu 
der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo” (João 6:51). 
 
     As palavras de João 6:25-58 revelam que Jesus disse tudo isso em sentido espiritual. Alguns dos 
Seus ouvintes pensaram que o Senhor se referia à Sua própria carne física, e discutiram 
apaixonadamente sobre isso. Devemos interpretar a linguagem de Jesus no mesmo sentido figurado 
em que interpretamos as palavras: “... Eu sou a porta das ovelhas” (João 10:7). Jesus não é uma porta 
física; essa figura representa a Pessoa e obra d’Ele. Ele apresenta no Seu carácter e ministério, certas 
características das portas tais como a sua força e a maneira como elas dividem e protegem as pessoas. 
     Ao receber o pão na Santa Ceia, recebemos pela fé a vida de Jesus. Da mesma forma que o pão 
fortalece os nossos corpos físicos, a vida de Jesus dá-nos força e energia espiritual. 
 
O Cálice 
     Após a ceia da Páscoa, com os Seus discípulos, Jesus pegou no cálice e disse: “... Este cálice é o 
Novo Testamento no meu sangue: fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim”             
(1 Coríntios 11:25). O vinho representa o sangue derramado de Jesus; significa também a nova aliança, 
selada com esse sangue vertido (Lucas 22:20). 
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     Na noite da véspera da Páscoa, após a Sua ceia e conversa com os discípulos, Jesus foi ao Monte 
das Oliveiras; ali, num jardim chamado Getsêmani, Ele ajoelhou-Se para orar. “Pai”, Jesus disse, “se 
queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua”           (Lucas 22:42). 
O temido “cálice” representa os pecados do mundo, que Ele iria levar. Tal peso ia ser muito mais 
terrível que a dor física que Ele sofreria. A Sua angústia foi tal que Ele suou gotas de sangue naquela 
noite. 
     O cálice de pecado e sofrimento que Jesus bebeu em nosso lugar tornou-se num cálice de salvação 
para nós! Fiquemos sempre gratos a Ele que nos amou e que a Si mesmo Se entregou por nós!          
(Gálatas 2:20). 

Para Fazer 
 
3  Complete as seguintes frases: 
 Jesus partiu o pão e disse: “Este é o meu       “. 
 
  Depois pegou no cálice, que representa o Seu       . 
 
4 O “cálice” tem um significado duplo para os crentes. Assinale abaixo as duas definições deste 
 termo: 
 a) a Nova Aliança selada pelo sangue de Jesus.  
 b) o sofrimento que Jesus suportou por nós.  
 c) o perdão dos pecados se participamos da Santa Ceia. 
 
5 Escreva, ao lado de cada descrição à esquerda, o número da descrição correspondente da 
 coluna à direita: 
  
   a) Guarda e protege     1. Pão 
 
   b) Guia      2. Videira 
 
   c) Dissipa a escuridão     3. Luz 
 
   d) Apoia      4. Cordeiro 
 
   e) Mata a sede      5. Água 
 
   f) Um sacrifício     6. Pastor 
 
   g) A vida espiritual     7. Porta 
 
FORMAS E PROPÓSITOS DA CEIA DO SENHOR 
Objectivo 3: Especificar o propósito da Santa Ceia. 
     Há diversas práticas nas igrejas de hoje em relação à Santa Ceia. Alguns grupos usam somente pão 
sem fermento, seguindo o padrão judaico da Páscoa (Marcos 14:1). Outros preferem um pão inteiro, a 
ser partido e distribuído aos pedaços pelo pastor. As congregações mais numerosas usam às vezes 
pequenas bolachas individuais. 
     Quanto ao cálice, algumas igrejas fazem circular um ou dois copos grandes, de que bebem todos os 
participantes. Neste caso, cada um limpa o copo com um pano depois de beber. 
     Outras congregações utilizam pequenos copos individuais. A bebida pode ser vinho, vinho 
misturado com água, ou sumo de uva. Em algumas regiões do mundo onde não há vinho, substitui-se 
por sumo de outras frutas. 
     Algumas igrejas celebram a Santa Ceia todos os domingos, no culto da manhã ou da noite. Outras 
celebram-na no primeiro domingo de cada mês. As congregações rurais podem celebrá-la três ou 
quatro vezes por ano, dependendo da presença de um ministro.  
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     A Bíblia recomenda, “Porque de cada vez que comerem este pão e beberem este vinho estão a 
anunciar a mensagem da morte do Senhor...” (1 Coríntios 11:26), mas deixa ao critério das congregações 
individuais a frequência com que se celebra a Ceia. 
     Algumas igrejas praticam a “Ceia exclusiva” (restrita aos membros da sua congregação), ao passo 
que muitas igrejas pentecostais preferem a “Ceia inclusiva” ou “Ceia aberta”, na qual podem participar 
todos os crentes em Jesus, sendo ou não membros da congregação em que participam. 

 
Para Fazer 

 
6 Pense na prática ou comemoração da Santa Ceia na sua congregação. Quais das características 
 acima mencionadas se observam aí? 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
O Propósito da Ceia 
     Embora haja uma certa variedade de formas na comemoração da Santa Ceia, os seus propósitos são 
sempre os mesmos, tais como: 
 
1. Lembrar-nos a Pessoa e obra de Jesus Cristo. É uma ceia comemorativa, em que louvamos, 
agradecemos e honramos o nosso Salvador. O Espírito Santo quer esclarecer para cada crente a 
realidade do sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. 
 
2. Unir os crentes em amor pela nossa comunhão com Jesus Cristo. João, “o apóstolo do amor”, 
escreve assim: 
 
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado” (1 João 1:7). 
 
3. Enfatizar a gloriosa expectativa dos crentes – a volta e futuro reino de Jesus Cristo. Na noite da 
Sua última ceia com os discípulos, Jesus disse: “E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto 
da vida, até àquele dia em que o beba, de novo, convosco, no reino do meu Pai” (Mateus 26:29). E Paulo 
exorta-nos, dizendo: 
 
“Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até 
que venha” (1 Coríntios 11:26). 
 
4. Proporciona cura e restauração. A Bíblia ensina-nos que cada crente deve examinar a sua própria 
consciência antes de participar na Ceia do Senhor (1 Coríntios 11:28). Devemos aproximar-nos da 
mesa da Ceia num espírito de humildade e dependência d’Ele. Pela fé podemos receber de Cristo vida 
e energia até para os nossos corpos físicos. 

 
Para Fazer 

 
7 Indique quais as declarações certas: 
 a) Na ceia “aberta” ou “inclusiva”, só os membros da congregação podem participar. 
 b) A Ceia do Senhor é apenas um acto comemorativo. 
 c) A Bíblia nada diz sobre a frequência com que se deve celebrar a Santa Ceia. 
 d) As formas de celebração da Ceia podem variar, mas o seu propósito é sempre o mesmo. 
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8 Indique os propósitos fundamentais da Santa Ceia: 
 a) Lembrar-nos da volta de Jesus. 
 b) Lembrar-nos da morte de Cristo pelos nossos pecados. 
 c) Criar uma linda cerimónia. 
 d) Proporcionar a cura e restauração divina.  
 e) Unir os crentes em amor. 
 
9  Diga, pelas suas próprias palavras, o que a participação na Santa Ceia significa para si: 
 
             
 
             
 
             
  
             
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




