A Ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como
expressão de fé nEle, nosso Senhor e Salvador. A preparação envolve o exame de consciência,
o arrependimento e a confissão. O Mestre instituiu a Cerimônia do lava-pés para representar
renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade
semelhante à de Cristo, e para unir nossos corações em amor. (Mat. 26:17-30; I Cor. 11:23-30;
10:16 e 17; João 6:48-63; Apoc. 3:20; João 13:1-17).
Duas grandes ordenanças beneficiam a fé cristã – Batismo e Ceia do Senhor. O primeiro é a
porta de entrada para a Igreja, ao passo que a última favorece àqueles que são membros. (E. G.
White, Evangelismo, pág. 273)
Todos os membros da Igreja deveriam participar dessa sagrada Comunhão, pois nela, através
do Espírito Santo, “Cristo Se encontra com Seu povo, e os revigora por Sua presença. Corações
e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança; todavia Cristo ali Se encontra para
ministrar a Seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nEle, serão grandemente
abençoados. Todos quantos negligenciam esses períodos de divino privilégio, sofrerão
prejuízo. Delesse poderia quase dizer: ‘Nem todos estais limpos’ (João 13:11).” O Desejado de
Todas as Nações, pág. 656; cf. pág. 661
Perguntas para Debate:
1. Embora haja semelhança nos emblemas (pão e suco de uva), no que se difere a Santa Ceia
instituida por Jesus em relação a cerimônia da páscoa?
2. Por que Jesus permitiu que os discípulos (incluindo Judas) participassem da ceia, mesmo
conhecendo seus sentimentos?
3. Quem é digno e quem não é de participar da cerimônia da comunhão? Quem é que define
isso? A Bíblia, os líderes da igreja ou a própria pessoa?
4. Quem está mais errado: o jovem que se sente indigno e errante, e por isso NUNCA participa
da Santa Ceia, ou o jovem que vive uma vida dupla (em pecado) mas mesmo assim SEMPRE
participa?
5. Por que a igreja não autoriza a participação de crianças não batizadas na Santa Ceia, porém
permite a participação de um adulto não batizado que esteja visitando a igreja? Qual a
diferenças entre estes dois casos?

Material adicional:
https://www.youtube.com/watch?v=fvvDp-qRt2M (O que significa participar da
santa ceia indignamente? Qual a compreensão de I Cor. 11:27?)
https://www.youtube.com/watch?v=7MgVAtvcTfQ (Como participar da santa
ceia?)
https://www.youtube.com/watch?v=iiyldsJj4_8 (como era a santa ceia nos tempos
de Cristo?)
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