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Querida Criança,
Estamos muito contentes por quereres tomar a Santa Ceia. Este
é um momento muito especial. A Santa Ceia ajuda-nos a lembrar
o que Jesus fez por nós. Também nos lembra que Deus está
connosco a cada momento.

A Santa Ceia é muito importante para os cristãos. Jesus começou
a tradição ao partir o pão e passando-o juntamente com o cálice
aos Seus discípulos na Última Ceia (Lucas 22:14-20). O apóstolo
Paulo deu instruções sobre a Santa Ceia às igrejas que liderava (1
Coríntios 11:23-26).

Este livro vai ajudar-te a entender o que significa
e o que acontece durante a Santa Ceia. Se tiveres
dúvidas, os teus pais e o teu pastor vão ajudar-te.



O que vai acontecer?

Quando tomares a Santa Ceia, o teu pastor vai dirigir as pessoas
em oração e na leitura da Bíblia. O pastor vai pedir-vos que
peguem num pedaço de pão e num copo de sumo. O que está
abaixo vai ajudar-te a preparares-te.

1.A Santa Ceia é um momento sério. Pensa em tudo o que
Deus fez por ti através de Jesus Cristo.

2. Apercebe-te de que Deus está contigo enquanto tomas a
Santa Ceia. Ouve o que Ele pode estar a dizer-te.

3. A palavra “elementos” significa o pão e o sumo.

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.

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”.

6. Pega no pão e come-o conforme as instruções. Depois
pega no sumo e bebe.

7.Quando terminares, espera em silêncio conforme
necessário enquanto os outros tomam a Santa Ceia.
Usa este tempo para orar. Pede a Deus que te ajude a obedecer-Lhe.



Lê Mateus 26:26-29
O que disse Jesus sobre o pão? (v. 26)

"Este é o meu ______________________.”
O que disse Jesus sobre o Seu sangue? (v. 28)
"O meu sangue é derramado por muitos para
____________________de pecados.”

Lê Marcos 14:22-25
O que disse Jesus quando passou o copo? (v. 24)

"Este é o meu sangue do _____________________."

Lê 1 Coríntios 11:23-26
Porque é que Jesus disse que os discípulos
deveriam tomar a Santa Ceia? (v. 24)

“Fazei isso em ________________ de mim."

O que acontece quando os seguidores de Jesus
tomam a Santa Ceia? (v. 26)

“Anunciais a ______________________ até que
Ele venha.”

A Última Ceia
do Senhor



Perdão

A Bíblia ensina-nos que “sem derramamento de sangue não há remissão [dos
pecados]” (Hebreus 9:22). Jesus disse aos Seus discípulos que esta refeição
especial representava o Seu corpo e o Seu sangue. Ele morreu para que os
nossos pecados pudessem ser perdoados e pudéssemos ter um
relacionamento correcto com Deus.

Aliança

Uma aliança é como uma promessa entre duas pessoas. Jesus disse que o
Seu sangue foi o “sangue da aliança” (Marcos 14:24). A Santa Ceia lembra-
nos da promessa de Deus de perdoar os nossos pecados e guiar-nos
sempre. Nós prometemos amar e obedecer a Deus completamente e amar o
nosso próximo como a nós mesmos.

Lembrança

Cada vez que tomas a Santa Ceia, podes lembrar-te do que Jesus fez por ti e
do que Deus está a fazer agora na tua vida. A Bíblia diz que quando tomas a
Santa Ceia, “proclamas a morte do Senhor” (1 Coríntios 11:26). Quando
proclamas algo, ajudas outras pessoas a lembrarem-se também.

Lições acerca da Santa Ceia
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Jesus disse aos Seus discípulos para se lembrarem da Sua morte partilhando
uma refeição especial (Lucas 22:19). As pessoas usam nomes diferentes para
esta refeição especial. Descodifica as seguintes palavras para descobrir os
diferentes nomes que as pessoas usam.

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
19 1 14 20 1 3 5 9 1

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
3 15 13 21 14 8 25 15

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
5 21 3 1 18 9 19 20 9 1

Eucaristia
Significa “agradecer”. Celebramos esta refeição para agradecer a
Jesus por ter morrido por nós. Também Lhe agradecemos por nos
guiar hoje.

Comunhão
Representa uma profunda amizade ou comunhão. Porque Jesus
morreu pelos nossos pecados, podemos ter um relacionamento
correcto com Deus. Também temos um relacionamento especial
com os outros membros da família de Deus.

Santa Ceia
Lembra-nos da última ceia de Jesus com os Seus discípulos antes
da Sua morte. Jesus disse aos Seus discípulos que eles deveriam
manter esta refeição especial após a Sua morte.

O que Está Por Detrás de um Nome!



Prepara o Teu Coração
Ao preparares-te para a Santa Ceia, pensa nas seguintes
coisas:

1. Lembra-te da morte de Jesus.

Pensa em como Jesus sofreu e porque é que morreu.
Quando penso em Jesus, sinto

2. Reflecte sobre como estás a viver. Pensa nas tuas
palavras, acções e atitudes. Pergunta a Deus se tens algum
pecado escondido na tua vida que precisas de Lhe confessar.
Se Ele te mostrar alguma coisa, admite-Lhe que fizeste algo
errado e pede-Lhe que te perdoe. Senhor, por favor perdoa-
me por

3. Recebe a ajuda de Deus.

Lembra-te de que Deus não apenas perdoa os teus pecados,
mas também te dá forças para Lhe obedecer e para viver para
Ele. Senhor, eu preciso da Tua ajuda para
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Questões & Respostas

Questão: Porque é que usamos pão e sumo?

Resposta: Estes são elementos básicos de uma refeição. Na Bíblia, as
pessoas precisavam de pão para viver. Quando comemos o pão, ele
lembra-nos que precisamos de Jesus tanto quanto precisamos de
comida. Jesus é o “pão” que nos dá força para viver para Deus (João
6:48-50).

Questão: Porque é que comemos pão ázimo?

Resposta: O fermento faz o pão crescer. Na Bíblia, o fermento passou a
representar o pecado. Jesus não tinha pecado, mas veio para tirar o
nosso pecado. Na Santa Ceia, também pode ser usado pão sem
fermento para representar o facto de que Jesus não tinha pecado.

Questão: Parece estranho pensar no pão como corpo de Jesus e no
sumo como sangue (as pessoas que ouviram Jesus também
achavam estranho). Porque é que Jesus descreveu os elementos
desta forma?

Resposta: O pão e o sumo são símbolos que nos lembram da morte de
Jesus na cruz. A Bíblia diz que sem sangue os pecados não podem ser
perdoados (Hebreus 9:22). É por isso que Jesus morreu. Era a única
forma de perdoar os pecados das pessoas.


