


14 - Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos 
reclinaram-se à mesa. 

15 - E disse-lhes: "Desejei ansiosamente comer esta 
Páscoa com vocês antes de sofrer. 

16 - Pois eu lhes digo: Não comerei dela novamente até 
que se cumpra no Reino de Deus”. 

17 - Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: 
"Tomem isto e partilhem uns com os outros.

Lucas 22:14 - 17



18 - Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto 
da videira até que venha o Reino de Deus”. 

19 - Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos 
discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo dado em favor 
de vocês; façam isto em memória de mim”. 

20 - Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, 
dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, 
derramado em favor de vocês.

Lucas 22:18 - 20



Qual é o significado mais profundo da 
Santa Ceia?  
Por que a Santa Ceia é o momento 
mais sagrado do cristianismo?  
O que Jesus quis ensinar com esta 
Santa Ceia? 



1- A expressão mais linda da nossa relação 
com Deus e com o próximo é da amizade.

“DESEJEI ANSIOSAMENTE comer esta Páscoa com 
vocês antes de sofrer” (vs 15).



“Conheci um grande amigo 
Ele é filho de Deus pai 

O seu nome é Jesus Cristo 
E nele a gente pode confiar 

A gente pode, pode confiar… 

Jesus, Jesus! 
Nele a gente pode confiar 

A gente pode, pode confiar. 
Jesus, Jesus! 

Nele a gente pode confiar”



2- Viver bem é transformar o momento em algo 
eterno.

“Nunca mais eu vou fazer o que estou fazendo com você 
aqui até que se cumpra no Reino de Deus” (vs 16).



3- Os vínculos mais profundos de uma amizade 
são os vínculos da autodoação 

“Isto é o meu corpo(pão)…e isto é o meu sangue 
(vinho)” (vs 19-20).



“Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em 
Cristo Jesus” (Fl 2:5).

“Doar-se como Cristo doou-se é ter um amor semelhante 
a um cego que aciona um interruptor de luz para que 
através desta luz alguém seja atendido sem perguntar ‘o 
que’, ‘como’, e ‘por que’ ”

“Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha 
vida para retomá-la ” (Jo 10:17).



Conclusão:

A Santa Ceia não é apenas um memorial, uma lembrança. 
É um convite de Cristo para nos aproximarmos mais dele, 
certos do seu amor e da sua amizade. A Ceia fala dessa 
intimidade que Cristo quer ter conosco. Ele se entregou por 
nós para que esse momento fosse possível. Basta que cada 
um de nós também se doe a Ele ao reconhecermos seu 
sacrifício de amor por nós.


