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A mesa do Senhor 

Não sei como foi o seu passado, mas durante minha 

infância e juventude eu congreguei em uma igreja bem 

tradicional e entre costumes que existiam, o culto de 

santa ceia era algo muito valorizado. Estes cultos 

pareciam eventos, as pessoas colocavam suas 

melhores roupas, se haviam viagens marcadas, 

alteravam o retorno para chegar em tempo, até 

compromissos eram desmarcados nessa data mensal 

para não perder o momento. 

Outro ponto que não posso negar é que uma grande 

pressão era colocada nas pessoas, por vezes, você não 

se sentia “digno” de estar participando da ceia e 

achava que estava sendo condenado por participar, 

que iria “morrer” por se sentir pecador naquele 

momento.  Haviam também situações onde pessoas 

tomavam a decisão de não participar, neste momento 

era automático os olhares de condenação de quem 

assistia isso, era um momento que deixava claro para 

outros que você estava em “uma vida de pecado”. 

A grande questão é que na realidade temos um 

entendimento muito equivocado sobre a santa ceia, 

para começar, de acordo com o dicionário, ceia é uma 

refeição tomada à noite ou a última refeição do dia. 

Mas no contexto bíblico, gostaria de analisar neste 

estudo um dos textos mais usados em cultos de santa 

ceia: 

Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do 

Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo 

e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e 

então coma do pão e beba do cálice. 

1 Coríntios 11:27-28 

 

Novamente, não sei o que passa na sua cabeça quando 
você lê estes versículos, mas por muito tempo eu 
sempre interpretei esse texto até como uma possível 
“ameaça” de perder a minha salvação. Indignamente? 
Eu precisava ter a certeza de que estava apto para 
receber os ingredientes que representavam o corpo e 
o sangue de Jesus, acho que você também passou por 
isso, certo? 
 
Antes de mais nada, precisamos entender que toda 
leitura da bíblia precisa ser analisada de algumas 
formas, uma delas é entender o contexto histórico do 
momento em que o texto foi escrito. Sabemos que 
durante o ministério de Jesus era muito latente a 
distinção social, o preconceito com classes, pessoas 
doentes ou deficientes, cobradores de impostos e etc. 
Andar com pessoas com estas características, 
profissões ou classes era algo que poderia te 

prejudicar. Neste contexto, Jesus faz exatamente o que 
ninguém fazia: cuidava destas pessoas e andava 
publicamente com elas.  
 
Na última ceia antes da sua morte, Jesus ensina como 
era importante este ato ser feito em comunhão e com 
todo tipo de pessoa: o partir do pão, a ceia em unidade, 
o cálice, tudo em memória Dele, daquele que é modelo 
a ser seguido. Este ensinamento foi passado pelos 
apóstolos para toda igreja primitiva após a ressureição 
de Cristo e se tornou um costume onde historiadores 
dizem que em determinado período foi praticado 
semanalmente pela igreja. Esta prática até foi 
denominada como “Festa do amor ágape” ou somente 
“ágape”. 
 
“Os ágapes” eram estas refeições comunitárias e 
buscavam priorizar, além de seus membros, pobres, 
doentes e marginalizados de outros contextos 
socioculturais. Este ato representava o papel social da 
Igreja como Cristo ensinou. As refeições eram ou 
deveriam ser partilhadas em comum e sua prática se 
estendia desde partir(dividir) o pão até a hospitalidade. 
 
Quando lemos 1 Coríntios 11:17-29, precisamos 
entender que Paulo está repreendendo a igreja 
baseado na prática citada acima, a maneira efetiva de 
como a Santa Ceia deveria acontecer e não como 
estava sendo praticada, para simplificar o estudo, 
vamos acompanhar de forma expositiva cada versículo 
deste trecho: 
 
1 Coríntios 11:17 até 29 
 
17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois 

as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. 
18. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem 

como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o 
creio. 

 

O texto já começa com uma repreensão de Paulo 
dizendo que a prática da ceia estava fazendo mal a eles 
e que além disso, pessoas estavam causando divisões 
ao invés de comunhão e ele acreditava que de fato isso 
estava acontecendo. 
 

19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, 
para que sejam conhecidos quais dentre vocês são 

aprovados. 
 

Percebemos que além de todos os tipos de pessoas que 
citamos no início do estudo, também haviam pessoas 
com contextos religiosos bem distintos, por exemplo, 
judeus e gentios. Muitas divergências de fato estavam 
acontecendo pois eram culturas e convicções 
totalmente diferentes sobre vários assuntos. Vamos 
supor que um gentio levasse para o momento de 
comunhão um tipo de alimento que era considerado 
impuro para o judeu, a confusão só por este fato já 
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estaria garantida e o comportamento individualista das 
pessoas fazia com que a ceia perdesse o seu propósito. 
 

20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do 
Senhor, 

21. porque cada um come sua própria ceia sem esperar 
pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se 

embriaga. 

 
Continuando o exemplo de alguém levar um alimento 
no momento da ceia, vamos supor que você fosse 
convidado para algum evento em que seria necessário 
que cada pessoa levasse um pratinho (é um ato muito 
comum e tenho certeza que você já viveu isso), até aí, 
sem problemas certo? Mas a situação citada no texto é 
que a pessoa que levava a sua “ceia” não dividia e nem 
esperava os outros para começar a comer, ela comia o 
que tinha levado e não se importava se o próximo teve 
ou não com o que se alimentar. Levando em conta 
muitas pessoas pobres presentes, muitos saiam dali 
com fome enquanto poucos se embriagavam.  
 

22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou 
desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? 

Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que 
não! 

 
O ato da refeição da igreja era simbólico e espiritual, 

era um momento de confraternização onde a igreja 

deveria ser um único corpo e não para matar a fome 

dos que já tinham recursos em casa. No fim, o 

comportamento de muitos fazia com que o nome de 

Cristo fosse envergonhado, humilhando os que mais 

precisavam de acolhimento e cuidado. 

23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que 

o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão 

24. e, tendo dado graças, partiu-o e disse: "Isto é o meu 

corpo, que é dado em favor de vocês; façam isto em 

memória de mim". 

 

Paulo estava ensinando sobre o que havia recebido do 

próprio Senhor Jesus, relembrando a igreja dos 

verdadeiros princípios da ceia. O partir do pão 

representa o corpo de Cristo que foi levado à cruz em 

nosso lugar, a ceia gira em torno da morte e 

ressureição de Jesus e deve ser um memorial até que 

ele venha! Não era esse o foco que a igreja estava 

dando para o momento. 

25. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e 

disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue; façam 

isto, sempre que o beberem, em memória de mim". 

Aqui percebemos bem a liturgia deste “evento”, havia 

o partir do pão, a ceia(refeição), e só então o cálice, nos 

mostrando como era algo totalmente diferente do que 

fazemos hoje em dia.  

O judeu conhecia bem a lei e a aliança que foi feita com 

seus antepassados através de Moisés. Aquilo que 

outrora era representado por sacrifícios de animais e 

que fora profetizado até então pelos profetas, tem o 

seu cumprimento com a morte de Jesus. Foi a 

efetivação da aliança que faltava e que foi conquistada 

através do sangue Dele. 

26. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem 

deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele 

venha. 

Podemos resumir dizendo que a ceia é um memorial 

que deve ser praticado em comunhão com nossos 

próximos enquanto Jesus não voltar, anunciando o que 

foi feito por Ele e olhando para a Cruz, para o modelo 

de Jesus! 

27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o 

cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra 

o corpo e o sangue do Senhor. 

A interpretação generalizada deste versículo é o que 

mais traz sentimentos de medo para as pessoas. 

Muitos fazem uma autoavaliação no momento da ceia 

para estabelecer um critério de se sentir digno e só 

então receber o sacrifício de Jesus. É muito fácil nos 

acharmos dignos quando comparamos as nossas ações 

balizando o nosso nível merecimento em relação ao 

outro, não é? Por exemplo, talvez em algum dia na ceia 

você pensou: “Nunca matei ninguém”, “Não sou 

viciado em nada como tal pessoa”, “Nunca traí como 

fulano de tal”, “Nunca fiz isso ou aquilo.”. De fato, é 

muito fácil olharmos assim e nos sentirmos “dignos” 

por nos achar melhores e mais santos do que o outro, 

porém, a realidade é que o nosso padrão é Jesus, e 

quando olhamos para a cruz e o seu modelo de vida, 

nunca haverá esse sentimento de que somos 

merecedores. A comparação não é com o outro, é com 

Jesus! 

Comer e beber indignamente é não ter a reverência 

com a manifestação de Deus no ato da ceia, no caso da 

igreja de coríntios, percebemos que o comportamento 

deles não era digno, pois eram bêbados, glutões, 

individualistas e não se importavam com o real 

propósito do momento, não tinham discernimento 

espiritual que suas atitudes causavam, por isso o verso 

abaixo: 
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28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão 

e beba do cálice. 

Da maneira que estavam, era necessário antes se 

examinar, afinal, fazia sentido a prática da ceia em 

meio a discussões, bebedices, glutonaria e falta de 

entendimento? 

29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, 

come e bebe para sua própria condenação. 

Afinal o que é o corpo de Cristo? Somos nós! É olhar 

para o lado, enxergar o nosso irmão, abraçar, acolher 

assim como o mestre nos ensinou, independente de 

quem seja. Geralmente na ceia temos o hábito de 

fecharmos os olhos e pensar só em nós mesmos, 

quando na verdade, precisamos discernir o corpo e 

com olhos abertos ter alegria de celebrar o sacrifício 

de Cristo em unidade com nosso próximo, essa foi a 

maior correção de Paulo para a igreja neste contexto. 

Espero que a partir de hoje você olhe para a santa ceia 

de uma outra forma, perceba que existe um propósito 

muito maior do que pensarmos só em nós mesmos e 

que este momento não é simplesmente um ato 

religioso. 

Não deixe de receber a ceia, assim como lemos, 

devemos nos examinar e então comer e beber, não diz 

para não o fazer. A prática correta da mesa do Senhor 

nos traz perdão e cura assim como está escrito em 1 

Pedro 2:24. Que a partir deste entendimento, você seja 

curado, perdoado e viva para a justiça, em nome de 

Jesus. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Separe um dia da sua semana para fazer um ato de 

celebração e comunhão juntamente com outras pessoas. 

Exerça a hospitalidade na sua casa, reparta o que você tem 

para comer com alegria, lembre-se de Jesus e compartilhe o 

que ele tem feito na sua vida e com a sua família. Repita esse 

ato sempre que possível. 

 

Texto para meditarem juntos 

1 Pedro 2:24 
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