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Queres tomar a Santa Ceia?
Guia do Líder
Escritura: “Fazei isto em memória de mim” (Lucas 22:19).

Objectivo: O objectivo do Guia do Líder é dar-lhe os recursos
básicos para dirigir uma aula de preparação para tomar a Santa
Ceia.

O que é um Sacramento?
Os sacramentos são muito importantes para a vida da

Igreja, porque são um meio de graça. João Wesley disse: “Por
'meios de graça' eu entendo sinais externos, palavras ou acções
ordenadas por Deus, e designados para este fim, para serem os
canais comuns pelos quais Ele pode transmitir aos homens graça
preveniente, justificadora ou santificadora” (Os Meios da Graça.
http://wesley.nnu.edu/john_wesley/sermons/016.htm).

Isto significa que um sacramento é uma acção externa
que representa Deus a dar a Sua graça de forma interna. São os
canais de Deus para dar a Sua graça aos seres humanos.

Sobre a Função dos Sacramentos

A Igreja, no decorrer da história, tem definido alguns
meios de graça como sacramentos. A Igreja Católica reconhece
sete sacramentos (Baptismo, Confirmação, Eucaristia,
Confissão, Extrema Unção, Ordenação e Casamento). A Igreja
Protestante normalmente reconhece dois sacramentos
(Baptismo e Santa Ceia). Algumas igrejas não reconhecem
nenhum meio oficial da graça e outras, e também alguns
teólogos, acreditam que o número é infinito.

Embora os sacramentos sejam reconhecidos e o seu
número seja diferente, a maioria das denominações cristãs
reconhece que Deus trabalha por meios físicos comuns para dar
a Sua graça aos Seus seguidores. Embora não sejam
considerados sacramentos, os cristãos reconhecem a qualidade
dadora da graça na oração, na leitura das Escrituras, no jejum,
serviço, adoração e outras disciplinas da vida cristã, além das
listadas anteriormente. A Igreja Protestante pode não
reconhecer o casamento, a ordenação e outros como
sacramentos, mas certamente reconhece a natureza graciosa
dessas acções.

Lista
de Recursos
Queres Tomar a Santa Ceia?
Livro do Aluno

Queres Tomar a Santa Ceia?
Guia do Líder

Queres Tomar a Santa Ceia?
Guia dos Pais

A Bíblia

Manual da Igreja do Nazareno.
Certifica-te de que está actualizado.

Staples, Rob. Outward Sign
and Inward Grace. Beacon Hill
Press: Kansas City, 1991.
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Como Utilizar
Este Guia:
Prepare-se, lendo os materiais
sugeridos e as informações
introdutórias. Isto vai ajudar a
preparar-se para as perguntas
que possam surgir nesta aula de
oração.

Crie um ambiente aberto.
Permita que as crianças façam as
perguntas que desejarem.

Se não for o pastor a dar a aula,
convide-o a participar. Peça-lhe
que explique o seu papel durante
a Santa Ceia e algumas das
logísticas da mesma.

Examine a liturgia (ordem da
celebração de adoração) para a
Santa Ceia que o seu pastor usa.
Isto vai ajudar a entender as
palavras usadas e o seu
significado.

Divirta-se. Está a participar de
um evento espiritual importante
na vida das crianças da sua
classe.

A pergunta para muitos concentra-se no papel dos
sacramentos na vida do cristão. Com ênfase na liberdade do
Espírito Santo e numa transformação interior, muitos
consideram os sacramentos de pouco ou nenhum valor.

O protestantismo mudou o foco do culto de adoração de
sacramental, para centrado na pregação da Palavra. Esta
mudança fez com que os sacramentos adquirissem uma
importância periférica. Isto é lamentável porque uma ênfase
adicional na pregação não significa que os sacramentos tenham
menos valor para a vida cristã. (Para obter um debate mais
aprofundado sobre este dilema e as preocupações teológicas
envolvidas nele, leia o livro do Dr. Rob L. Staples Outward Sign
and Inward Grace. Disponível em www.NPH.com.)

A proclamação da Palavra de Deus pode e deve assumir
duas formas distintas. Primeiro, a proclamação deve ser verbal.
“Verbal” significa usar palavras. É responsabilidade da Igreja
proclamar verbalmente a Palavra de Deus e o Seu desejo pela
nossa salvação e crescimento. Fazemo-lo pregando, ensinando e
partilhando a nossa fé. Em segundo lugar, a proclamação deve ser
uma acção. Os cristãos devem usar acções para proclamar a
Palavra de Deus e o Seu desejo para a salvação e crescimento das
pessoas. Os sacramentos são um meio para cumprir a
proclamação activa do Evangelho. Eles são visíveis e físicos. Eles
ajudam-nos a ver que, “Deus pode realizar fins espirituais por
meios materiais" (Staples, Outward Sign and Inward Grace, p. 62).

Mistério
Os sacramentos, neste respeito, são misteriosos. De uma

forma misteriosa, Deus usa coisas físicas para trazer mudanças
espirituais e dar a Sua graça. Estes meios físicos não são as únicas
maneiras pelas quais Deus dá a Sua graça, nem Deus está
limitado apenas a estes meios. No entanto, Deus escolheu dar
graça por meio da nossa participação neles.

Os sacramentos são misteriosos porque não se sabe
como Deus concede graça através de meios físicos, ou por que
razão escolheu usar esses meios para conceder a Sua graça. Por
que razão escolheu Deus a água como um símbolo que transmite
graça na nossa participação na morte e ressurreição de Jesus
Cristo? Por que razão escolheu pães ázimos e vinho para
simbolizar a nova aliança e conceder a Sua graça sustentadora
aos Seus seguidores? Não se sabe o como ou o porquê, mas ao
longo dos séculos tem-se confirmado esta realidade.

Deus concede a Sua graça por meios físicos comuns. Ao
ensinar às crianças sobre a Santa Ceia, ajude-as a compreender
que é mais do que apenas comer um pedaço de pão e dar um
gole de sumo. A Santa Ceia é um sacramento através do qual
Deus concede graça no meio da nossa acção. A Santa Ceia é o
meio de Deus dar da Sua graça que nos sustenta.
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O que é a Santa Ceia?

Se o baptismo é um sacramento de iniciação, então a
Santa Ceia é um sacramento que sustenta. No sacramento da
Santa Ceia, os cristãos encontram força e graça para seguir a
Deus correctamente. João Wesley acreditava que a Santa Ceia
deve ser um dos três principais meios de graça para um seguidor
de Jesus Cristo (The Means of Grace.http://wesley.nnu.edu/
john_wesley/sermons/016.htm).

As Ilustrações da Santa Ceia

A Igreja usa várias palavras para definir e descrever o
sacramento da Santa Ceia. A palavra “Santa Ceia” significa a
união ou a unidade desejada como parte deste sacramento. A raiz
desta palavra é a palavra grega koinonia, que significa
"comunhão". Os seguidores de Cristo vivem em comunidade
com Deus e com os outros.

A palavra “Eucaristia” significa os aspectos celebratórios
e de acção de graças do sacramento. A raiz disso é a palavra grega
eucharistein que significa "ser grato". A Eucaristia não era sóbria e
sombria, mas alegre e celebrativa.

Além dessas palavras, há outros aspectos adicionais da
Santa Ceia. Em primeiro lugar, é um momento de comemoração.
Chamamos-lhe “Ceia do Senhor”, porque foi Jesus quem iniciou
esta refeição pouco antes da Sua crucificação. A expressão foca-
se na comemoração e lembrança. A palavra grega que Jesus usa
em Lucas 22:19, anamnese, significa mais do que apenas trazer
algo do passado à mente. Anamnese significa que, de alguma
forma misteriosamente espiritual, Jesus está tão presente com
aqueles que tomam hoje a Santa Ceia quanto estava com os Seus
discípulos originais.

Em segundo lugar, a Santa Ceia carrega a imagem do
sacrifício. A comemoração de Cristo é a comemoração da Sua
morte e ressurreição. Ao tomar a Santa Ceia, pedimos a Deus
que Se lembre do sacrifício de Cristo em nosso favor. Mas o
sacrifício não pertence apenas a Cristo. Nós também nos
sacrificamos. Cristo entrega-Se a nós e nós entregamo-nos a
Cristo. Nisto, a Santa Ceia também se torna um tempo de
arrependimento e confissão em que Deus dá a Sua graça
perdoadora para aqueles que verdadeiramente se arrependem e
confessam os seus pecados.
Finalmente, a Santa Ceia tem elementos escatológicos/do Reino
de Deus. “Escatológico” diz respeito ao culminar da história
humana e ao início do governo de Deus. Não há foco em
nenhuma teoria particular do fim dos tempos, apenas o
reconhecimento de que um dia Deus trará a verdadeira paz e
justiça à terra. Celebrar a Santa Ceia antecipa o dia em que Deus
vai restaurar tudo.

Ideias para a
Santa Ceia:
- Envie convites para amigos e
familiares convidando-os para
a primeira Santa Ceia da
criança.

- Distribua os nomes das
pessoas que vão tomar a Santa
Ceia às suas equipas de oração
ou congregação em
preparação para a primeira
Santa Ceia da criança.

- Reuna-se com as crianças
antes do culto dominical.
Lembre-as da presença de
Deus quando tomarem a
Santa Ceia. Lembre-as de que
Deus as ama e, por meio da
participação delas na Santa
Ceia, Ele as ajudará a segui-
Lo.
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Presença Real

Ao longo da história da Igreja, foram tentadas várias
formas para explicar a presença de Deus na Santa Ceia. A
doutrina católica romana da transubstanciação significa que o
pão e o vinho tornam-se realmente o corpo e o sangue de Jesus
Cristo. A doutrina da consubstanciação de Martinho Lutero
significa que o pão e o vinho não se tornam o corpo e o sangue
reais de Jesus Cristo. Lutero acreditava que Cristo está
fisicamente presente nos elementos "como o calor num atiçador
em brasa".

Ulrich Zwingli defendeu a visão do memorial. Esta visão
muda o foco dos elementos para as atitudes e respostas do
adorador. O adorador comemora e recorda Cristo ao participar
na Santa Ceia. João Calvino equilibrou a doutrina de Lutero da
consubstanciação e visão de memorial de Zwínglio sem sacrificar
a presença de Jesus na Santa Ceia. A doutrina da Presença
Espiritual de Calvino ensinou que o Espírito Santo torna o pão
e o vinho eficazes para dar graça ao crente.

Embora variem amplamente, estas perspectivas
doutrinárias concentram-se numa coisa - a presença de Jesus no
acto da Santa Ceia. De forma misteriosa, Jesus Cristo está
presente connosco, dando-nos graça, cada vez que tomamos a
Santa Ceia. A isto chama-se “Presença Real”.

A visão de João Wesley parece uma mistura das doutrinas
de Lutero e Calvino, embora Wesley seja mais devedor à sua
herança anglicana. Embora não esteja fisicamente presente com
os elementos da Santa Ceia, João Wesley acreditava que Jesus
Cristo está realmente presente quando o crente participa na
Santa Ceia. Esta presença torna a Santa Ceia num verdadeiro
meio de graça para o crente.

À medida que as crianças participam na Santa Ceia,
lembre-as da sua seriedade, mas também dos aspectos
comemorativos. Durante muito tempo, a sobriedade e a
solenidade governaram o culto da Santa Ceia. É altura de
recuperar a natureza celebratória e dadora de graça da Santa
Ceia. É um momento sério, mas também de grande graça e amor
de Deus.

A Santa Ceia na
Bíblia
Aqui estão algumas passagens
das Escrituras para ajudar a
estudar o sacramento da Santa
Ceia:

Mateus 26:17-30
Marcos 14:12-26
Lucas 22:7-20
João 13:1-17
Actos 2:42-47
Atos 20:7
1 Coríntios 10:16-17
1 Coríntios 11:20-28

Também pode convidar as
famílias para ensinar isto em
casa. Imprima o guia para os
pais no fim deste documento e
distribua-o junto com o livro
do aluno para cada família do
seu ministério.
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Notas:
A Lição

Introdução

Diga: Tomar a Santa Ceia é uma parte importante de
seguir a Jesus. É um momento especial em que Deus nos
dá forças para obedecer e nos lembra do sacrifício de Jesus
por nós. Deus usa a Santa Ceia para nos ajudar na nossa
jornada espiritual.

Princípios Básicos
Páginas 2-3 do livro Queres tomar a Santa Ceia?

Se não o tiver feito antes da aula, distribua uma cópia do
livro Queres Tomar a Santa Ceia? a cada aluno.

Participar na celebração da Santa Ceia pode ser
intimidante para as crianças. O simbolismo é difícil e os adultos
muitas vezes descrevem-na com avisos severos e medo nas suas
vozes. A Santa Ceia é um momento sagrado e reverente. Mas é
também um tempo de celebração e entusiasmo em relação ao
que Cristo fez, e continua a fazer, por nós. Pode convidar o
pastor para ajudar nesta secção.

Diga: Para começar, vamos conversar sobre algumas
coisas práticas que precisam de saber sobre a celebração da
Santa Ceia. Vamos falar sobre o que vai acontecer e sobre
outros detalhes que precisam de saber.

Diga o seguinte nas suas próprias palavras:
1. A Santa Ceia é um momento sério.

Participar na celebração da Santa Ceia é uma experiência
séria. Não é algo que devamos fazer levianamente, mas não
há nada a temer. Ao tomar a Santa Ceia, concentrem-se no
que Deus fez e deseja fazer nas vossas vidas e através de
vocês.

2. Reconheçam que Deus está convosco.
Quando tomam a Santa Ceia, Deus está presente convosco.
Tomar a Santa Ceia é mais do que uma acção vazia. Jesus
prometeu que quando tomassem a Santa Ceia, Ele estaria
convosco.

3. A palavra “elementos” significa o pão e o sumo.
O pastor irá usar a palavra “elementos” para se referir ao
pão e ao sumo que estão a ser usados na Santa Ceia. Os
elementos (pão e sumo) dão-nos objectos físicos para
representar a actividade espiritual que Deus está a realizar.

4. O teu pastor pode servir a Santa Ceia de várias
formas. As pessoas podem ser chamadas a ir à frente
buscar os elementos, ou estes podem ser servidos a cada
pessoa no seu lugar. O pão pode ser um pão do qual se
parte um pedaço, ou pode ser uma hóstia.
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O sumo pode estar em copos pequenos ou o pão pode ser
mergulhado num único copo grande. Há várias formas
diferentes de distribuir a Santa Ceia.

5. A pessoa que te dá o pão e o sumo provavelmente
dirá: “Este é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi
partido por ti” e “Este é o sangue do nosso Senhor Jesus
Cristo, que foi derramado por ti”. Essas palavras ajudam-
nos a lembrar que Jesus se sacrificou por nós.

6. Comam o pão e bebam o sumo.
Ouçam atentamente as instruções do pastor. Ele dirá
quando devem comer o pão e beber o sumo. Às vezes, fará
com que comam o pão e bebam o sumo enquanto ainda
está à frente. Às vezes, fará com que esperem até todos
terem os elementos.

7. Quando terminarem, esperem pacientemente e
orem.
A Santa Ceia é um momento espiritual entre vocês e Deus.
Usem o tempo após a Santa Ceia para continuarem a
concentrar os vossos pensamentos em Deus e no que Ele
pode estar a dizer-vos. Deus pode pedir-vos que Lhe
confessem um pecado, que Lhe dêem uma área da vossa
vida ou que comecem a fazer algo por Ele.

Dê aos alunos qualquer informação adicional que
possam precisar saber e expectativas adicionais. De seguida, diga:
Estas são algumas das coisas básicas que precisa, saber
sobre a Santa Ceia. Mas ela é mais do que apenas estas
coisas básicas. Vejamos algumas histórias sobre a Santa
Ceia na Bíblia e vamos falar sobre o que significa a Santa
Ceia.

Notas:



A Última Ceia do Senhor
Página 4 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Peça a alguém para ler Mateus 26:26-29. De seguida,
pergunte: De acordo com o versículo 26, o que é que Jesus
disse sobre o pão? Dê aos seus alunos alguns momentos para
responderem. De seguida, peça-lhes que escrevam as suas
respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: corpo. O pão representava o corpo de Jesus
Cristo que seria quebrado e mal-tratado durante a crucificação.

Pergunte: O que disse Jesus sobre o Seu sangue no
versículo 28? Dê aos seus alunos alguns momentos para
responderem. De seguida, peça-lhes que escrevam as suas
respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Perdão. Jesus derramou o Seu sangue para nos
dar a salvação. Ele fez isto para que pudéssemos ter um
relacionamento com Deus. Por causa da morte e ressurreição de
Jesus, Deus perdoa os nossos pecados.

Peça a um voluntário que leia Marcos 14:22-25. De
seguida, pergunte:De acordo com o versículo 24, o que é que
Jesus disse quando passou o cálice? Dê aos seus alunos
alguns momentos para responderem. De seguida, peça-lhes que
escrevam as suas respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Pacto. Falaremos mais sobre pacto daqui a
pouco. Um pacto é muito parecido com um contrato ou uma
promessa. Jesus diz que o Seu sangue garante o pacto de Deus
com os Seus seguidores.

Peça a um voluntário que leia 1 Coríntios 11:23-26. De
seguida, pergunte: Por que é que Jesus disse que os
discípulos deveriam tomar a Santa Ceia? Dê aos seus alunos
alguns momentos para responderem. De seguida, peça-lhes que
escrevam as suas respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Lembrança (v. 24). Quando tomamos a Santa
Ceia, lembramo-nos do sacrifício de Jesus por nós e daquilo que
Deus deseja que sejamos como Seus seguidores. Tomar a Santa
Ceia lembra-nos que seguimos Jesus.

Pergunte: De acordo com o versículo 26, o que
acontece quando os seguidores de Jesus tomam a Santa
Ceia? Dê aos seus alunos alguns momentos para responderem.
De seguida, peça-lhes que escrevam as suas respostas no espaço
em branco nos seus livros.

Resposta: A morte do Senhor. Quando tomamos a Santa
Ceia, relembramos às pessoas à nossa volta acerca da
importância da morte de Jesus e da ressurreição. A Bíblia diz-nos
que devemos celebrar dessa forma até que Jesus volte.

Diga: A Santa Ceia lembra a morte e ressurreição de
Jesus, mas também nos dá a graça de Deus para vivermos
como Seus discípulos. Vejamos o que significa e o que faz
por nós.

Notas:

Queres Tomar a Santa Ceia? Guia do Líder Série de Discipulado de Adolescentes



Queres Tomar a Santa Ceia? Guia do Líder Série de Discipulado de Adolescentes

Lições acerca da Santa Ceia
Página 5 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Esta secção foca-se no significado da Santa Ceia e
enfatiza o papel de Deus na mesma. A Santa Ceia é mais do que
um memorial ou lembrança. Nela Deus dá graça aos Seus
seguidores.

Diga:Quando são baptizados, Deus está a fazer algo
muito especial. Ele está lá convosco.

Peça a um voluntário que leia a primeira secção da página
5 do livro Queres Tomar a Santa Ceia? Depois diga: A Santa Ceia
lembra-nos do perdão de Deus. A morte e a ressurreição de
Jesus estabelecem o perdão pelos nossos pecados e
restauram o nosso relacionamento com Deus. A Santa Ceia
ajuda-nos a lembrar tudo o que Cristo fez e continua a fazer
por nós.

Peça a um voluntário que leia a segunda secção da página
5 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?. Depois diga: Um pacto é
um contrato ou uma promessa. Deus fez uma aliança com
o Seu povo de que proveria um caminho para a sua
salvação. Jesus é esse caminho. Jesus disse que o Seu
sangue era um sinal da aliança que Deus dá como meio
para as pessoas serem salvas. Quando tomamos a Santa
Ceia, lembramo-nos da promessa de Deus para nós. Mas
também fazemos uma promessa a Deus de O amar, de Lhe
obedecer e de O servir e amar o nosso próximo.

Peça a um voluntário que leia a primeira secção da página
5 do livro Queres Tomar a Santa Ceia? . Depois diga: A Santa Ceia
é um acto de recordação. Pergunte: Quem é que já ouviu
uma música ou viu uma imagem que trouxe ao vosso
pensamento uma memória? Talvez uma fotografia vossa
com a vossa família durante as férias, que vos lembrou de
algo especial que aconteceu nessas férias. Dê tempo aos
alunos para responderem.

Depois diga: A Santa Ceia é assim. Lembra-nos do
que Deus fez. Também nos lembra que Jesus prometeu
estar connosco e ajudar-nos a obedecer e a servir a Deus. O
apóstolo Paulo usou uma palavra especial que traduzimos
como “lembrar”. Esta palavra significa mais do que apenas
trazer algo à mente como numa memória. Significa que,
quando tomamos a Santa Ceia, Jesus está connosco assim
como estava com os Seus primeiros discípulos.

Notas:
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O que Está Por Detrás de um Nome!
Página 6 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Diga: Jesus disse aos Seus discípulos para tomarem
a Santa Ceia. Tornou-se uma parte muito importante da
celebração de adoração. Mas as pessoas começaram a
chamar esse momento especial com nomes diferentes.

Dê aos seus alunos tempo para concluirem a actividade
da página 6 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Depois diga: Algumas pessoas chamam este serviço
especial de “Eucaristia”. Esta palavra significa “dar
graças”. Quando as pessoas a chamavam de Eucaristia,
reconheciam que participar dessa refeição era um
momento de alegria e celebração pelo que Jesus fez e
continua a fazer. Algumas pessoas chamam esse serviço
especial de “Comunhão”. Essa palavra reconhece que
vivemos num relacionamento com Deus e com as outras
pessoas. Somos uma comunidade. As pessoas também a
chamam de “Ceia do Senhor”, porque Jesus celebrou pela
primeira vez a Santa Ceia com os Seus discípulos na Última
Ceia.

Prepara o Teu Coração
Página 7 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Esta secção ajudará os seus alunos a reflectirem sobre a
decisão de tomar a Santa Ceia e guiá-los-á em reflexão durante a
mesma. Diga: Quando estivermos a tomar a Santa Ceia,
devemos concentrar os nossos pensamentos em Deus.
Devemos pensar sobre o que Jesus fez e o que o Seu
Espírito pode estar a dizer-nos durante a Santa Ceia. Esta
página vai ajudar-vos a prepararem-se para a Santa Ceia.

Dê tempo aos seus alunos para escreverem na página 7.
Quando terminarem, dê-lhes tempo para falarem sobre a Santa
Ceia e partilharem o que escreveram da forma que desejarem.

Q&R

Abra a sessão a perguntas que as crianças possam ter. A
última página do livro Queres tomar a Santa Ceia? tem algumas
perguntas comuns. Reveja essas perguntas e fique atento a outras
dúvidas que possam surgir. Encerre com uma oração. Expresse
gratidão pelo trabalho que Deus está a fazer, e continuará a fazer
na vida das crianças. Convide a Sua presença para estar perto
delas enquanto tomam a Santa Ceia. Também pode orar por cada
criança individualmente. Distribua o artigo, A Santa Ceia e as
Crianças, para as crianças levarem para casa.

Notas:
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Guia dos Pais
Escritura: “Fazei isto em memória de mim” (Lucas 22:19).

Objectivo: O objetivo do Guia para os Pais é dar-lhe os recursos
básicos para ajudar o seu filho na preparação para a Santa Ceia.

O que é um Sacramento?
Os sacramentos são muito importantes para a vida da

Igreja, porque são um meio de graça. João Wesley disse: “Por
'meios de graça' eu entendo sinais externos, palavras ou acções
ordenadas por Deus, e designados para este fim, para serem os
canais comuns pelos quais Ele pode transmitir aos homens graça
preveniente, justificadora ou santificadora” (Os Meios da Graça.
http://wesley.nnu.edu/john_wesley/sermons/016.htm).

Isto significa que um sacramento é uma acção externa
que representa Deus a dar a Sua graça de forma interna. São os
canais de Deus para dar a Sua graça aos seres humanos.

Sobre a Função dos Sacramentos

A Igreja, no decorrer da história, tem definido alguns
meios de graça como sacramentos. A Igreja Católica reconhece
sete sacramentos (Baptismo, Confirmação, Eucaristia,
Confissão, Extrema Unção, Ordenação e Casamento). A Igreja
Protestante normalmente reconhece dois sacramentos
(Baptismo e Santa Ceia). Algumas igrejas não reconhecem
nenhum meio oficial da graça e outras, e também alguns
teólogos, acreditam que o número é infinito.

Embora os sacramentos sejam reconhecidos e o seu
número seja diferente, a maioria das denominações cristãs
reconhece que Deus trabalha por meios físicos comuns para dar
a Sua graça aos Seus seguidores. Embora não sejam
considerados sacramentos, os cristãos reconhecem a qualidade
dadora da graça na oração, na leitura das Escrituras, no jejum,
serviço, adoração e outras disciplinas da vida cristã, além das
listadas anteriormente. A Igreja Protestante pode não
reconhecer o casamento, a ordenação e outros como
sacramentos, mas certamente reconhece a natureza graciosa
dessas acções.

Lista
de Recursos
(consulte o seu pastor)

Queres Tomar a Santa Ceia?
Livro do Aluno

Queres Tomar a Santa Ceia?
Guia do Líder

Queres Tomar a Santa Ceia?
Guia dos Pais

A Bíblia

Manual da Igreja do Nazareno.
Certifica-te de que está actualizado.

Staples, Rob. Outward Sign
and Inward Grace. Beacon Hill
Press: Kansas City, 1991.
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Como Utilizar
Este Guia:
Prepare-se lendo os materiais
sugeridos e as informações
introdutórias. Isto vai ajudar a
preparar-se para as perguntas
que possam surgir durante a
aula.

Crie um ambiente aberto.
Permita que o seu filho faça
perguntas.

Convide o pastor a juntar-se à
sua família. Peça-lhe para
explicar o seu papel durante a
Santa Ceia e algumas das
logísticas de como recebê-la.

Examine a liturgia (ordem da
celebração de adoração) para a
Santa Ceia que o seu pastor usa.
Isto vai ajudar a entender as
palavras usadas e o seu
significado.

Divirta-se. Você é a influência
espiritual mais importante na
vida do seu filho.

A pergunta para muitos concentra-se no papel dos
sacramentos na vida do cristão. Com ênfase na liberdade do
Espírito Santo e numa transformação interior, muitos
consideram os sacramentos de pouco ou nenhum valor.

O protestantismo mudou o foco do culto de adoração de
sacramental, para centrado na pregação da Palavra. Esta
mudança fez com que os sacramentos adquirissem uma
importância periférica. Isto é lamentável porque uma ênfase
adicional na pregação não significa que os sacramentos tenham
menos valor para a vida cristã. (Para obter um debate mais
aprofundado sobre este dilema e as preocupações teológicas
envolvidas nele, leia o livro do Dr. Rob L. Staples Outward Sign
and Inward Grace. Disponível em www.NPH.com.)

A proclamação da Palavra de Deus pode e deve assumir
duas formas distintas. Primeiro, a proclamação deve ser verbal.
“Verbal” significa usar palavras. É responsabilidade da Igreja
proclamar verbalmente a Palavra de Deus e o Seu desejo pela
nossa salvação e crescimento. Fazemo-lo pregando, ensinando e
partilhando a nossa fé. Em segundo lugar, a proclamação deve ser
uma acção. Os cristãos devem usar acções para proclamar a
Palavra de Deus e o Seu desejo para a salvação e crescimento das
pessoas. Os sacramentos são um meio para cumprir a
proclamação activa do Evangelho. Eles são visíveis e físicos. Eles
ajudam-nos a ver que, “Deus pode realizar fins espirituais por
meios materiais" (Staples, Outward Sign and Inward Grace, p. 62).

Mistério
Os sacramentos, neste respeito, são misteriosos. De uma

forma misteriosa, Deus usa coisas físicas para trazer mudanças
espirituais e dar a Sua graça. Estes meios físicos não são as únicas
maneiras pelas quais Deus dá a Sua graça, nem Deus está
limitado apenas a estes meios. No entanto, Deus escolheu dar
graça por meio da nossa participação neles.

Os sacramentos são misteriosos porque não se sabe
como Deus concede graça através de meios físicos, ou por que
razão escolheu usar esses meios para conceder a Sua graça. Por
que razão escolheu Deus a água como um símbolo que transmite
graça na nossa participação na morte e ressurreição de Jesus
Cristo? Por que razão escolheu pães ázimos e vinho para
simbolizar a nova aliança e conceder a Sua graça sustentadora
aos Seus seguidores? Não se sabe o como ou o porquê, mas ao
longo dos séculos tem-se confirmado esta realidade.

Deus concede a Sua graça por meios físicos comuns. Ao
ensinar às crianças sobre a Santa Ceia, ajude-as a compreender
que é mais do que apenas comer um pedaço de pão e dar um
gole de sumo. A Santa Ceia é um sacramento através do qual
Deus concede graça no meio da nossa acção. A Santa Ceia é o
meio de Deus dar da Sua graça que nos sustenta.



Queres Tomar a Santa Ceia? Guia do Líder Série de Discipulado de Adolescentes

O que é a Santa Ceia?

Se o baptismo é um sacramento de iniciação, então a
Santa Ceia é um sacramento que sustenta. No sacramento da
Santa Ceia, os cristãos encontram força e graça para seguir a
Deus correctamente. João Wesley acreditava que a Santa Ceia
deve ser um dos três principais meios de graça para um seguidor
de Jesus Cristo (The Means of Grace. http://wesley.nnu.edu/
john_wesley/sermons/016.htm).

As Ilustrações da Santa Ceia

A Igreja usa várias palavras para definir e descrever o
sacramento da Santa Ceia. A palavra “Santa Ceia” significa a
união ou a unidade desejada como parte deste sacramento. A raiz
desta palavra é a palavra grega koinonia, que significa
“comunhão”. Os seguidores de Cristo vivem em comunidade
com Deus e com os outros.

A palavra “Eucaristia” significa os aspectos celebratórios
e de acção de graças do sacramento. A raiz disso é a palavra grega
eucharistein que significa “ser grato”. A Eucaristia não era sóbria
e sombria, mas alegre e celebrativa.

Além dessas palavras, há outros aspectos adicionais da
Santa Ceia. Em primeiro lugar, é um momento de comemoração.
Chamamos-lhe “Ceia do Senhor”, porque foi Jesus quem iniciou
esta refeição pouco antes da Sua crucificação. A expressão foca-
se na comemoração e lembrança. A palavra grega que Jesus usa
em Lucas 22:19, anamnese, significa mais do que apenas trazer
algo do passado à mente. Anamnese significa que, de alguma
forma misteriosamente espiritual, Jesus está tão presente com
aqueles que tomam hoje a Santa Ceia quanto estava com os Seus
discípulos originais.

Em segundo lugar, a Santa Ceia carrega a imagem do
sacrifício. A comemoração de Cristo é a comemoração da Sua
morte e ressurreição. Ao tomar a Santa Ceia, pedimos a Deus
que Se lembre do sacrifício de Cristo em nosso favor. Mas o
sacrifício não pertence apenas a Cristo. Nós também nos
sacrificamos. Cristo entrega-Se a nós e nós entregamo-nos a
Cristo. Nisto, a Santa Ceia também se torna um tempo de
arrependimento e confissão em que Deus dá a Sua graça
perdoadora para aqueles que verdadeiramente se arrependem e
confessam os seus pecados.
Finalmente, a Santa Ceia tem elementos escatológicos/do Reino
de Deus. “Escatológico” diz respeito ao culminar da história
humana e ao início do governo de Deus. Não há foco em
nenhuma teoria particular do fim dos tempos, apenas o
reconhecimento de que um dia Deus trará a verdadeira paz e
justiça à terra. Celebrar a Santa Ceia antecipa o dia em que Deus vai
restaurar tudo.

Ideias para a
Santa Ceia:
- Envie convites para amigos e
familiares convidando-os para
a primeira Santa Ceia do seu
filho.

- Ore pela primeira
experiência de Santa Ceia do
seu filho.

- Antes da celebração de
adoração no domingo:
Lembre o seu filho da
presença de Deus quando a
Santa Ceia acontecer. Lembre-
o do amor de Deus e que,
através da participação na
Santa Ceia, Ele dará a ajuda
necessária para O seguir.
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Presença Real

Ao longo da história da Igreja, foram tentadas várias
formas para explicar a presença de Deus na Santa Ceia. A
doutrina católica romana da transubstanciação significa que o
pão e o vinho tornam-se realmente o corpo e o sangue de Jesus
Cristo. A doutrina da consubstanciação de Martinho Lutero
significa que o pão e o vinho não se tornam o corpo e o sangue
reais de Jesus Cristo. Lutero acreditava que Cristo está
fisicamente presente nos elementos "como o calor num atiçador
em brasa”.

Ulrich Zwingli defendeu a visão do memorial. Esta visão
muda o foco dos elementos para as atitudes e respostas do
adorador. O adorador comemora e recorda Cristo ao participar
na Santa Ceia. João Calvino equilibrou a doutrina de Lutero da
consubstanciação e visão de memorial de Zwínglio sem sacrificar
a presença de Jesus na Santa Ceia. A doutrina da Presença
Espiritual de Calvino ensinou que o Espírito Santo torna o pão
e o vinho eficazes para dar graça ao crente.

Embora variem amplamente, estas perspectivas
doutrinárias concentram-se numa coisa - a presença de Jesus no
acto da Santa Ceia. De forma misteriosa, Jesus Cristo está
presente connosco, dando-nos graça, cada vez que tomamos a
Santa Ceia. A isto chama-se “Presença Real”.

A visão de João Wesley parece uma mistura das doutrinas
de Lutero e Calvino, embora Wesley seja mais devedor à sua
herança anglicana. Embora não esteja fisicamente presente com
os elementos da Santa Ceia, João Wesley acreditava que Jesus
Cristo está realmente presente quando o crente participa na
Santa Ceia. Esta presença torna a Santa Ceia num verdadeiro
meio de graça para o crente.

À medida que as crianças participam na Santa Ceia,
lembre-as da sua seriedade, mas também dos aspectos
comemorativos. Durante muito tempo, a sobriedade e a
solenidade governaram o culto da Santa Ceia. É altura de
recuperar a natureza celebratória e dadora de graça da Santa
Ceia. É um momento sério, mas também de grande graça e amor
de Deus.

A Santa Ceia na
Bíblia
Aqui estão algumas passagens
das Escrituras para ajudar a
estudar o sacramento da Santa
Ceia:

Mateus 26:17-30
Marcos 14:12-26
Lucas 22:7-20
João 13:1-17
Actos 2:42-47
Atos 20:7
1 Coríntios 10:16-17
1 Coríntios 11:20-28

Também pode convidar as
famílias para ensinar isto em
casa. Imprima o guia para os
pais no fim deste documento e
distribua-o junto com o livro
do aluno para cada família do
seu ministério.
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Notas:
A Lição

Introdução

Diga: Tomar a Santa Ceia é uma parte importante de
seguir a Jesus. É um momento especial em que Deus nos
dá forças para obedecer e nos lembra do sacrifício de Jesus
por nós. Deus usa a Santa Ceia para nos ajudar na nossa
jornada espiritual.

Princípios Básicos
Páginas 2-3 do livro Queres tomar a Santa Ceia?

Se não o tiver feito antes da aula, distribua uma cópia do
livro Queres Tomar a Santa Ceia? a cada membro da família.

Participar na celebração da Santa Ceia pode ser
intimidante para as crianças. O simbolismo é difícil e os adultos
muitas vezes descrevem-na com avisos severos e medo nas suas
vozes. A Santa Ceia é um momento sagrado e reverente. Mas é
também um tempo de celebração e entusiasmo em relação ao
que Cristo fez, e continua a fazer, por nós. Pode convidar o
pastor para ajudar nesta secção.

Diga: Para começar, vamos conversar sobre algumas
coisas práticas que precisam de saber sobre a celebração da
Santa Ceia. Vamos falar sobre o que vai acontecer e sobre
outros detalhes que precisam de saber.

Diga o seguinte nas suas próprias palavras:
1. A Santa Ceia é um momento sério.

Participar na celebração da Santa Ceia é uma experiência
séria. Não é algo que devamos fazer levianamente, mas não
há nada a temer. Ao tomar a Santa Ceia, concentrem-se no
que Deus fez e deseja fazer nas vossas vidas e através de
vocês.

2. Reconheçam que Deus está convosco.
Quando tomam a Santa Ceia, Deus está presente convosco.
Tomar a Santa Ceia é mais do que uma acção vazia. Jesus
prometeu que quando tomassem a Santa Ceia, Ele estaria
convosco.

3. A palavra “elementos” significa o pão e o sumo.
O pastor irá usar a palavra “elementos” para se referir ao
pão e ao sumo que estão a ser usados na Santa Ceia. Os
elementos (pão e sumo) dão-nos objectos físicos para
representar a actividade espiritual que Deus está a realizar.

4. O teu pastor pode servir a Santa Ceia de várias
formas. As pessoas podem ser chamadas a ir à frente
buscar os elementos, ou estes podem ser servidos a cada
pessoa no seu lugar. O pão pode ser um pão do qual se
parte um pedaço, ou pode ser uma hóstia.
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O sumo pode estar em copos pequenos ou o pão pode ser
mergulhado num único copo grande. Há várias formas
diferentes de distribuir a Santa Ceia.

5. A pessoa que te dá o pão e o sumo provavelmente
dirá: “Este é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi
partido por ti” e “Este é o sangue do nosso Senhor Jesus
Cristo, que foi derramado por ti”. Essas palavras ajudam-
nos a lembrar que Jesus se sacrificou por nós.

6. Comam o pão e bebam o sumo. Ouçam
atentamente as instruções do pastor. Ele dirá quando
devem comer o pão e beber o sumo. Às vezes, fará com que
comam o pão e bebam o sumo enquanto ainda está à
frente. Às vezes, fará com que esperem até todos terem os
elementos.

7. Quando terminarem, esperem pacientemente e
orem. A Santa Ceia é um momento espiritual entre vocês e
Deus. Usem o tempo após a Santa Ceia para continuarem
a concentrar os vossos pensamentos em Deus e no que Ele
pode estar a dizer-vos. Deus pode pedir-vos que Lhe
confessem um pecado, que Lhe dêem uma área da vossa
vida ou que comecem a fazer algo por Ele.

Dê aos alunos qualquer informação adicional que
possam precisar saber e expectativas adicionais. De seguida, diga:
Estas são algumas das coisas básicas que precisa, saber
sobre a Santa Ceia. Mas ela é mais do que apenas estas
coisas básicas. Vejamos algumas histórias sobre a Santa
Ceia na Bíblia e vamos falar sobre o que significa a Santa
Ceia.

Notas:



A Última Ceia do Senhor
Página 4 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Peça a alguém para ler Mateus 26:26-29. De seguida,
pergunte: De acordo com o versículo 26, o que é que Jesus
disse sobre o pão? Dê aos seus alunos alguns momentos para
responderem. De seguida, peça-lhes que escrevam as suas
respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: corpo. O pão representava o corpo de Jesus
Cristo que seria quebrado e mal-tratado durante a crucificação.

Pergunte: O que disse Jesus sobre o Seu sangue no
versículo 28? Dê aos seus alunos alguns momentos para
responderem. De seguida, peça-lhes que escrevam as suas
respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Perdão. Jesus derramou o Seu sangue para nos
dar a salvação. Ele fez isto para que pudéssemos ter um
relacionamento com Deus. Por causa da morte e ressurreição de
Jesus, Deus perdoa os nossos pecados.

Peça a um voluntário que leia Marcos 14:22-25. De
seguida, pergunte:De acordo com o versículo 24, o que é que
Jesus disse quando passou o cálice? Dê aos seus alunos
alguns momentos para responderem. De seguida, peça-lhes que
escrevam as suas respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Pacto. Falaremos mais sobre pacto daqui a
pouco. Um pacto é muito parecido com um contrato ou uma
promessa. Jesus diz que o Seu sangue garante o pacto de Deus
com os Seus seguidores.

Peça a um voluntário que leia 1 Coríntios 11:23-26. De
seguida, pergunte: Por que é que Jesus disse que os
discípulos deveriam tomar a Santa Ceia? Dê aos seus alunos
alguns momentos para responderem. De seguida, peça-lhes que
escrevam as suas respostas no espaço em branco nos seus livros.

Resposta: Lembrança (v. 24). Quando tomamos a Santa
Ceia, lembramo-nos do sacrifício de Jesus por nós e daquilo que
Deus deseja que sejamos como Seus seguidores. Tomar a Santa
Ceia lembra-nos que seguimos Jesus.

Pergunte: De acordo com o versículo 26, o que
acontece quando os seguidores de Jesus tomam a Santa
Ceia? Dê aos seus alunos alguns momentos para responderem.
De seguida, peça-lhes que escrevam as suas respostas no espaço
em branco nos seus livros.

Resposta: A morte do Senhor. Quando tomamos a Santa
Ceia, relembramos às pessoas à nossa volta acerca da
importância da morte de Jesus e da ressurreição. A Bíblia diz-nos
que devemos celebrar dessa forma até que Jesus volte.

Diga: A Santa Ceia lembra a morte e ressurreição de
Jesus, mas também nos dá a graça de Deus para vivermos
como Seus discípulos. Vejamos o que significa e o que faz
por nós.

Notas:

Queres Tomar a Santa Ceia? Guia do Líder Série de Discipulado de Adolescentes



Queres Tomar a Santa Ceia? Guia do Líder Série de Discipulado de Adolescentes

Lições acerca da Santa Ceia
Página 5 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Esta secção foca-se no significado da Santa Ceia e
enfatiza o papel de Deus na mesma. A Santa Ceia é mais do que
um memorial ou lembrança. Nela Deus dá graça aos Seus
seguidores.

Diga:Quando são baptizados, Deus está a fazer algo
muito especial. Ele está lá convosco.

Peça a um voluntário que leia a primeira secção da página
5 do livro Queres Tomar a Santa Ceia? Depois diga: A Santa Ceia
lembra-nos do perdão de Deus. A morte e a ressurreição de
Jesus estabelecem o perdão pelos nossos pecados e
restauram o nosso relacionamento com Deus. A Santa Ceia
ajuda-nos a lembrar tudo o que Cristo fez e continua a fazer
por nós. Peça a um voluntário que leia a segunda secção da
página 5 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?. Depois diga: Um
pacto é um contrato ou uma promessa. Deus fez uma
aliança com o Seu povo de que proveria um caminho para
a sua salvação. Jesus é esse caminho. Jesus disse que o Seu
sangue era um sinal da aliança que Deus dá como meio
para as pessoas serem salvas. Quando tomamos a Santa
Ceia, lembramo-nos da promessa de Deus para nós. Mas
também fazemos uma promessa a Deus de O amar, de Lhe
obedecer e de O servir e amar o nosso próximo.

Peça a um voluntário que leia a primeira secção da página
5 do livro Queres Tomar a Santa Ceia? . Depois diga: A Santa Ceia
é um acto de recordação. Pergunte: Quem é que já ouviu
uma música ou viu uma imagem que trouxe ao vosso
pensamento uma memória? Talvez uma fotografia vossa
com a vossa família durante as férias, que vos lembrou de
algo especial que aconteceu nessas férias. Dê tempo aos
alunos para responderem.

Depois diga: A Santa Ceia é assim. Lembra-nos do
que Deus fez. Também nos lembra que Jesus prometeu
estar connosco e ajudar-nos a obedecer e a servir a Deus. O
apóstolo Paulo usou uma palavra especial que traduzimos
como “lembrar”. Esta palavra significa mais do que apenas
trazer algo à mente como numa memória. Significa que,
quando tomamos a Santa Ceia, Jesus está connosco assim
como estava com os Seus primeiros discípulos.

Notas:
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O que Está Por Detrás de um Nome!
Página 6 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Diga: Jesus disse aos Seus discípulos para tomarem
a Santa Ceia. Tornou-se uma parte muito importante da
celebração de adoração. Mas as pessoas começaram a
chamar esse momento especial com nomes diferentes.

Dê aos seus alunos tempo para concluirem a actividade
da página 6 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Depois diga: Algumas pessoas chamam este serviço
especial de “Eucaristia”. Esta palavra significa “dar
graças”. Quando as pessoas a chamavam de Eucaristia,
reconheciam que participar dessa refeição era um
momento de alegria e celebração pelo que Jesus fez e
continua a fazer. Algumas pessoas chamam esse serviço
especial de “Comunhão”. Essa palavra reconhece que
vivemos num relacionamento com Deus e com as outras
pessoas. Somos uma comunidade. As pessoas também a
chamam de “Ceia do Senhor”, porque Jesus celebrou pela
primeira vez a Santa Ceia com os Seus discípulos na Última
Ceia.

Prepara o Teu Coração
Página 7 do livro Queres Tomar a Santa Ceia?

Esta secção ajudará os seus alunos a reflectirem sobre a
decisão de tomar a Santa Ceia e guiá-los-á em reflexão durante a
mesma. Diga: Quando estivermos a tomar a Santa Ceia,
devemos concentrar os nossos pensamentos em Deus.
Devemos pensar sobre o que Jesus fez e o que o Seu
Espírito pode estar a dizer-nos durante a Santa Ceia. Esta
página vai ajudar-vos a prepararem-se para a Santa Ceia.

Dê tempo aos seus alunos para escreverem na página 7.
Quando terminarem, dê-lhes tempo para falarem sobre a Santa
Ceia e partilharem o que escreveram da forma que desejarem.

Q&R

Abra a sessão a perguntas que as crianças possam ter. A
última página do livro Queres tomar a Santa Ceia? tem algumas
perguntas comuns. Reveja essas perguntas e fique atento a outras
dúvidas que possam surgir. Encerre com uma oração. Expresse
gratidão pelo trabalho que Deus está a fazer, e continuará a fazer
na vida das crianças. Convide a Sua presença para estar perto
delas enquanto tomam a Santa Ceia. Também pode orar por cada
criança individualmente. Distribua o artigo, A Santa Ceia e as
Crianças, para as crianças levarem para casa.

Notas:



A Santa Ceia
e as Crianças

A Igreja do Nazareno acredita numa Santa Ceia aberta. O que significa que todos os
cristãos são convidados a "estar à mesa" para partilhar os elementos. A igreja ensina que a Santa
Ceia é um sacramento que lembra o corpo de Cristo e o sangue derramado na cruz, para que
todo aquele que confessar seja perdoado. Isto quer dizer que TODOS os cristãos,
independentemente da idade, são convidados. Também acreditamos que a Santa Ceia é um
“meio de graça” - a graça de Deus é expressa em nós quando participamos dos elementos. João
Wesley ensinou que a Santa Ceia pode levar uma pessoa que deseja ter um relacionamento
correcto com Deus à fé.

Nas igrejas evangélicas, há quatro linhas de pensamento principais sobre como as crianças
devem tomar a Santa Ceia. As crianças devem ser convidadas a tomar a Santa Ceia:

1. Quando aceitarem Jesus como Salvador e entenderem o que significa a Santa Ceia.
2. Quando aceitarem Jesus como Salvador.
3. Com base na Graça Preveniente: as crianças fazem parte do reino de Deus até que

rejeitem a graça e rejeitem Deus.
4. Ao participarem com os adultos nos rituais da sua fé. Desta forma, as crianças podem

descobrir o profundo significado da Santa Ceia.1
Catherine Stonehouse encoraja as igrejas que "não permitem que as crianças participem

dos elementos, a desenvolver formas de convidar as crianças a participarem, com os seus pais,
de uma bênção especial, transmitindo-lhes antecipação pelo dia especial em que também
poderão juntar-se a esta refeição especial.”2

“Conectando uma Nova Geração” - a ênfase da década em crianças e jovens - refere: “as
crianças são discípulos em formação, não são discípulos à espera”. Esta ênfase encoraja as igrejas
a tornarem as crianças participantes plenas do Corpo.

Em última análise, esta é uma decisão que os pais e as igrejas locais devem tomar. Seja
qual for a decisão, sigamos as palavras de Jesus: “Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir
a mim, porque dos tais é o Reino dos céus” (Mateus 19:14).

—Lynda T. Boardman
Directora Reformada dos Ministérios Infantis

Igreja do Nazareno

1. Catherine Stonehouse, Joining Children on the Spiritual Journey (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998), 191.
2. Ibid., 229.
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