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1 Coríntios 11.23-34
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".

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".

26.Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste 

cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele 

venha.



1 Coríntios 11.23-34
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.

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

29.Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do 
Senhor, come e bebe para sua própria 
condenação.

30.Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e 
vários já dormiram.



1 Coríntios 11.23-34
31.Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não 

receberíamos juízo.

32.Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos 
sendo disciplinados para que não sejamos condenados 
com o mundo.

33.Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para 
comer, esperem uns pelos outros.

34.Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, 
quando vocês se reunirem, isso não resulte em 
condenação. Quanto ao mais, quando eu for lhes darei 
instruções.



Um povo 
exclusivamente 
de Deus

Ele se entregou por nós a fim de 

nos remir de toda a maldade e 
purificar para si mesmo um 

povo particularmente seu, 

dedicado à prática de boas 

obras.

Tito 2:14



Um novo relacionamento com Deus

•Franqueza

•Clareza

•Confiança

Ousadia

•Exemplo de 
Cristo

•Nosso 
exemplo

Amor

•Gratidão

•Louvor

•Canções

Alegria



O sacrifício de Cristo e a ceia do

Senhor

Lembramo-nos 
do Seu sacrifício

• “fazei isto em 
memória de 
mim”

Participamos 
dos Seus 

benefícios

• Santa 
comunhão

Proclamamos 
Seu sacrifício

• “anunciais a 
morte do 
Senhor”

Atribuímos nossa 
unidade ao Seu 

sacrifício

• Participamos 
do único pão

Damos graças 
por Seu sacrifício

• Nós como 
sacrifício 
vivo (Rm
12.1)



O nosso sacrifício e a ceia do

Senhor

Nosso sacrifício – Rm 12.1

Oferta ao Senhor – Hb 13.15

A oração – Ap 5.8; 8.3-4

O coração – Sl 51.17

A fé – Fp 2.17

As ofertas e as boas obras – Fp 4.18

Nossa vida – 2 Tm 4.6

Oferta especial – Rm 15.16



Portanto, sejam imitadores

de Deus, como filhos

amados, e vivam em

amor, como também

Cristo nos amou e se 

entregou por nós como

oferta e sacrifício de 

aroma agradável a Deus.

Efésios 5:1,2



Próxima aula – 01 de março de 2020:

Autocompreensão e autodoação


