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A Ceia do Senhor



Alguns ensinamentos 

bíblicos sobre a Ceia do 

Senhor.

Neste 
estudo 

veremos:





“partir o pão”
Atos 20:7  

“No primeiro dia da semana, 
estando nós reunidos com o fim de 
partir o pão, Paulo, que devia seguir 
viagem no dia imediato, exortava-os 
e prolongou o discurso até à meia-
noite. “



 I Coríntios 10:16 
”Porventura, o cálice da bênção 
que abençoamos não é a 
comunhão do sangue de Cristo? 
O pão que partimos não é a 
comunhão do corpo de Cristo?”

“comunhão”



Comunhão 
  

Participação em comum em crenças, 

interesses, idéias, etc.  

 Conjunto daqueles que comungam os 

mesmos ideais, crenças ou opiniões; 

comunidade:  



“comunhão com Cristo ...”

“...e com os irmãos.”



I Corintios10:17 

“Porque nós, embora 
muitos, somos unicamente 

um pão, um só corpo; 
porque todos participamos 

do único pão. “



“Ceia do Senhor”

I Coríntios 11:20 
“Quando, pois, vos reunis no 
mesmo lugar, não é a ceia do 
Senhor que comeis”





Memorial do corpo de 
Cristo. 

                           (simbolizado pelo pão) 

Mateus 26:26 
“Enquanto comiam, tomou Jesus um 
pão, e, abençoando-o, o partiu, e o 
deu aos discípulos, dizendo: Tomai, 
comei; isto é o meu corpo.”



Transubstanciação 
1.Mudança duma substância em outra.  

2.Palavra adotada na Igreja Católica, sobretudo a partir 

da filosofia escolástica, para explicar a presença real 

de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia pela 

mudança da substância do pão e do vinho na de seu 

corpo e de seu sangue. 

“isto é o meu corpo” Não 
indica  

“transubstanciação.”



Isto é João Pedro 
“representa o João Pedro” 



I Coríntios 11:23,24 
“Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos entreguei: que o Senhor 
Jesus, na noite em que foi traído, 
tomou o pão; e, tendo dado graças, o 
partiu e disse: Isto é o meu corpo, que 
é dado por vós; fazei isto em memória 
de mim.”





“pão ázimo” 

Mateus 26:17,26,27 
“No primeiro dia da Festa dos Pães Asmos, 
vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: 
Onde queres que te façamos os preparativos para 
comeres a Páscoa? 
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, 
abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, 
dizendo: Tomai, comei; isto é o meu corpo. A 
seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o 
deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos;” 



Mateus 26:29 
“E digo-vos que, desta hora em 
diante, não beberei deste fruto da 
videira, até aquele dia em que o hei 
de beber, novo, convosco no reino de 
meu Pai. “



Marcos 14:25 
“Em verdade vos digo que jamais 
beberei do fruto da videira, até 
àquele dia em que o hei de beber, 
novo, no reino de Deus.”



Memorial do sangue de Cristo. 
            (representado pelo fruto da videira) 

Mateus 26:27 
“A seguir, tomou um cálice e, tendo dado 
graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei 
dele todos; porque isto é o meu sangue, o 
sangue da [nova] aliança, derramado em 
favor de muitos, para remissão de pecados.” 



Lucas 22:19-20 
“E, tomando um pão, tendo dado 
graças, o partiu e lhes deu, dizendo: 
Isto é o meu corpo oferecido por 
vós; fazei isto em memória de mim. 
Semelhantemente, depois de cear, 
tomou o cálice, dizendo: Este é o 
cálice da nova aliança no meu 
sangue derramado em favor de 
vós.”



Memorial da Sua morte. 

Lucas 22:19,20 
“E, tomando um pão...Isto é o meu 
corpo oferecido por vós... ...este é o 
cálice da nova aliança no meu sangue 
derramado em favor de vós. “



I Coríntios 11:27-34 
“Por isso, aquele que comer o pão ou 
beber o cálice do Senhor, 
indignamente, será réu do corpo e do 
sangue do Senhor. Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e, assim, coma do 
pão, e beba do cálice; pois quem 
come e bebe sem discernir o corpo, 
come e bebe juízo para si. Eis a razão 
por que há entre vós muitos fracos e 
doentes e não poucos que dormem.’ 



“Porque, se nos julgássemos a nós 
mesmos, não seríamos julgados. Mas, 
quando julgados, somos disciplinados 
pelo Senhor, para não sermos 
condenados com o mundo. 
Assim, pois, irmãos meus, quando vos 
reunis para comer, esperai uns pelos 
outros. Se alguém tem fome, coma 
em casa, a fim de não vos reunirdes 
para juízo. Quanto às demais coisas, 
eu as ordenarei quando for ter 
convosco.”



Memorial da Sua volta. 

I Coríntios 11:26 
“Porque, todas as vezes que 
comerdes este pão e beberdes o 
cálice, anunciais a morte do Senhor, 
até que ele venha.”



Jesus prometeu 
 que voltaria



Devemos ficar preparados 
Lucas 21:34

“E Jesus terminou, dizendo: —Fiquem 
alertas! Não deixem que as festas, ou 
as bebedeiras, ou os problemas desta 
v ida façam vocês f icarem tão 
ocupados, que aquele dia pegue 
vocês de surpresa,”



A celebração da 
Ceia do Senhor 

nos ajuda na 
lembrança de Sua 

vinda.



I Coríntios 11:26 
“Porque, todas as vezes 

que comerdes este pão e 
beberdes o cálice, 

anunciais a morte do 
Senhor, até que ele 

venha.”





Os primeiros 
cristãos se 
reuniram no 

primeiro dia da 
semana



Atos 20:7 
“No primeiro dia da semana, estando nós 
reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, 
que devia seguir viagem no dia imediato, 
exortava-os e prolongou o discurso até à 
meia-noite.”



Porque no primeiro dia da 
semana?

Porque foi o dia da 
ressurreição de Jesus.



Mateus 28:1-6 
“No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia 
da semana, Maria Madalena e a outra Maria 
foram ver o sepulcro. E eis que houve um 
grande terremoto; porque um anjo do Senhor 
desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e 
assentou-se sobre ela. O seu aspecto era 
como um relâmpago, e a sua veste, alva como 
a neve. E os guardas tremeram espavoridos e 
ficaram como se estivessem mortos. Mas o 
anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não 
temais; porque sei que buscais Jesus, que foi 
crucificado. Ele não está aqui; ressuscitou, 
como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia”



I Coríntios 16:1,2 
“Quanto à coleta para os santos, fazei vós também 
como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro 
dia da semana, cada um de vós ponha de parte, 
em casa, conforme a sua prosperidade, e vá 
juntando, para que se não façam coletas quando 
eu for.”

I Coríntios 11:,20-21 
“Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, 
não é a ceia do Senhor que comeis. porque, 
ao comerdes, cada um toma, 
antecipadamente, a sua própria ceia; e há 
quem tenha fome, ao passo que há também 
quem se embriague.”



     ”o culto… é realizado “no primeiro dia da 
semana”, ou seja, no domingo. Ao lado da 
observação de 1Co 16.2 encontramos aqui pela 
primeira vez um indício de que nas igrejas 
gentias cristãs o primeiro dia da semana era 
celebrado de modo especial, por ser o dia da 
ressurreição do Senhor Jesus” 
 Boor, Werner de: Comentário Esperança, Atos 
Dos Apóstolos; Atos. Ed. Evangélica Curitiba, 
2002; 2008, S. 291



Atitudes de quem 
participa da Ceia:

dignamente

examine-se

discernir



Por isso  
devemos freqüentar 

assiduamente os 
cultos. 

Hebreus 10:25 
 
“Não deixemos de congregar-nos, 
como é costume de alguns; antes, 
façamos admoestações e tanto mais 
quanto vedes que o Dia se 
aproxima.”





IMAGENS  - Créditos
regrud.wordpress.com

estudosjovens.blogspot.com

insejecsobradinho...

tudomercado.com.br

projetopenta...

smec-sorriso.blogspot.com

receitando.blogspot.com

imigrantesbebidas.com.br

receitando.blogspot.com

blog.cancaonova.com

avozdosetimoanjo.com.br

pollyannadonato..

estudantedabiblia...

faladeus.wordpress.com

libronix.com

oestradodaavo.blogspot.com

bruxinhaalegre.blogspot.com


