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ATO II - ÚLTIMA CEIA COM JESUS 
 

1. Leitura: Salmo 79.13 

2. Cântico: Alto preço 

IBSPLAY: https://youtu.be/zb7rNY5TjW4 

3. Confissão/Gratidão – Santo Senhor, tenho pecado por vezes sem número, 

e sido culpado de orgulho e incredulidade, de falhas em encontrar Tua mente 

em Tua Palavra, de negligência em buscar-Te em minha vida diária. Minhas 

transgressões e inconstâncias apresentam-me como uma lista de acusações, 

mas Bendigo-Te que estas não ficarão contra mim, por tudo ter sido colocado 

sobre Cristo. Continue a subjugar minhas corrupções, e concede-me a graça de 

viver acima delas. Não permita que as paixões da carne, nem as 

concupiscências da mente tragam o meu espírito em sujeição, mas governa-me 

em liberdade e poder.  

 

4. Leia Lucas 22.1-22 – Esse é o ato II, a última ceia com Jesus. Em um certo 

momento da ceia, Jesus tomou o pão e, partindo-o, deu-o aos seus discípulos, 

dizendo-lhes: “isto é o meu corpo dado em favor de vocês; façam isto em 

memória de mim” (Lc 22.19). Após a refeição, tomou o cálice de vinho e o deu a 

eles, dizendo: “Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor 

de vocês” (Lc 22.20). Jesus, em suas palavras e atos, mostrou a Sua própria 

visão da Sua morte. 

A última ceia com Jesus não foi só um ato histórico, mas nos destaca três 

verdades. 

 

(1) A centralidade de Sua morte 

A ceia não é somente comunhão, repartir o pão e tomar o vinho, mas 

aponta para aquilo que é o centro desse ato simbólico: a morte sacrificial de 

Cristo. Jesus demonstra aos seus discípulos qual o teor para esse culto memorial 

– eles deviam comer do pão e beber do vinho “em sua memória”. 

https://youtu.be/zb7rNY5TjW4
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O pão representa o corpo de Cristo, que foi dado em favor deles, enquanto o 

vinho representa o sangue derramado pela remissão dos pecados. Tais 

elementos apontavam para a morte de Jesus. 

 

(2) O propósito de Sua morte 

Mateus 26.28, nos diz: “porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, 

derramado em favor de muitos, para remissão de pecados.”; o texto nos traz a 

verdade que somente através do sangue de Jesus é que somos perdoados 

completamente. Antes, o sacrifício veterotestamentário era imperfeito, mas 

agora, o sacrifício de Jesus é perfeito, feito uma única vez, para a remissão 

perfeita de nossos pecados. 

Que verdade maravilhosa! Através do sangue de Jesus, derramado em sua 

morte, Deus estabeleceria uma nova aliança (Jr 31), cuja maior das promessas 

era o perdão dos pecados. 

 

(3) Precisamos nos apropriar, de forma pessoal, dos benefícios da morte 

de Jesus 

O que essa verdade nos ensina? No drama do cenáculo os discípulos não 

eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, 

mas deu-lhes para que o comessem. Não somente derramou o vinho no cálice, 

como também o deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou 

que Cristo morresse – temos de nos apossar das bênçãos de sua morte. Tal ato 

de comer o pão e beber o vinho foi,  e ainda é, uma parábola viva da 

Salvação de Cristo, através de sua morte na cruz, e de nos alimentarmos d’Ele 

em nosso coração mediante a fé. 

A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração 

sentimental do tipo “não me esqueçam”. Antes, foi um drama com grande riqueza 

de significado espiritual. 
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5. Aplicação:  

a) A Ceia do Senhor não é só um ato histórico, mas simboliza a morte de Cristo 

na cruz e o perdão dos pecados de Seu povo eleito. Portanto, participe da Ceia 

de forma reverente, ensinando seus filhos a importância desse culto memorial. 

b) Somente o sacrifício de Cristo é perfeito, somente através d’Ele é que somos 

perdoados. Que possamos crer e viver essa verdade aprendida. 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  

DIA 18: ORE POR COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Organizações de ajuda humanitária e órgãos governamentais decidiram 

cortar o apoio ao Afeganistão em uma tentativa de negar a liderança do Talibã. 

Sem ajuda externa, são os cidadãos locais que mais sofrem com a escassez de 

alimentos e recursos. Agora, organizações de ajuda humanitária e governos 

estão trabalhando para superar a crise alimentar e de saúde do Afeganistão sem 

comprometer sua postura contra o desrespeito do Talibã aos direitos humanos 

e à educação de mulheres.  

Ore por sabedoria de Deus na política global e aos tomadores de decisão. 

Peça ao Senhor para guiá-los no caminho para alcançar mais pessoas locais 

com as necessidades básicas, enquanto eles também defendem a justiça, a 

retidão e a verdade. 


