
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 
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Coisas que não podemos esquecer! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.02 de Agosto de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: 1 Coríntios 11:23-32 
INTRODUÇÃO:  
 
Qual o nível de importância e valorização em participarmos da Ceia do Senhor? Jesus foi claro em relação à questão da subsistência 
própria e autônoma. “Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e 
não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos”.  (João 6:53). A questão é vital, pois comer da carne de Jesus e 
beber do seu sangue irá gerar a verdadeira vida em nós. “Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e 
eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida” (João 6:54 -55). 
Lições da Ceia do Senhor que precisam ser lembradas e nunca esquecidas:  
 

1. Jesus pagou o nosso preço e morreu a nossa morte (versos 23-24). 

Paulo estava ensinando isso à igreja de Corinto. Paulo estava entregando o que receberá. E o que Paulo recebeu de Deus? (1) A 

revelação de que mesmo traído, desprezado e abandonado Jesus cumpriria sua missão.  

2. Jesus nos ensina o caminho da gratidão (versos 23-24). 

(1) Todos os dias agradecer por Ele ter morrido nossa morte. (2) Agradecermos o privilégio de participarmos da mesa do Senhor. E 

por quê? (1) Deus esta gerando a vida Dele em nossa vida. (2) Deus está nos alimentando e saciando a fome da nossa alma. (3) A 

vida Dele em nós nos fortalece em nossa luta contra o pecado. 

3. Jesus nos ensina que a repetição é em Sua memoria (versos 24-25). 

Repetição pode nos esvaziar de importância. Portanto não é repetir por repetir. Mas é ter repetido dentro da alma a clareza de 

quem somos e de como fomos amados por Deus. 

4. A repetição deve nos lembrar que Ele voltará porque venceu a morte (verso 26). 

Esta repetição deve nos lembrar do seu grande poder. Ele venceu a morte. A morte o tocou, mas ao fazer isso foi derrotada. 

“Tragada foi à morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte  é o 

pecado, e a força do pecado é a lei” (1 Coríntios  15: 54-56). Mas sua volta é para buscar um povo que viveu seus dias 

mergulhados na certeza da fé de nada pode nos separar do amor de Cristo.  A morte nos causa medo e paralisa muitos, aterroriza 

outros. Ela vai tocar grandes, pequenos, pobres e ricos. Mas não podemos esquecer: “Disse lhe Jesus: Eu sou a ressureição e a 

vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vivera; e todo que vive e crê em mim não morrera, eternamente. Crês isto”? (João 

11:25-26). 

5. O descaso e o esquecimento de coisas importantes irão nos causar muitas dificuldades (versos 27-30). 

Essa é a razão de não deixarmos o tempo apagar de nossa mente coisas que não podemos esquecer. (1) Corremos o risco de o 

esquecimento nos tornar cínicos em relação princípios vitais. Isto nos faz viver o ciclo das ações que nos tornam indignos (v27). (2) 

Estando indigno me torno culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus (v27). (3) As consequências são pesadas se 

negamos nos lembrar destes princípios: Versos 29-30.  “De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele 

que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça”? 

(Hebreus 10.29). (4) É possível corrigir isso na prática do autoexame: Verso 28.   “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 

justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça” (1 João 1:9). (5) Esse proceder trás livramento da 

condenação: Versos 31-32. 

Conclusão: O amor de Deus por nós e inexplicável. E porque o passar do tempo faz com que muitos deixem de fazer aquilo que é 

vital para manutenção do viver? Porque tanta desvalorização por parte de muitos em relação às coisas de Deus? Que a 

misericórdia, amor e graça de Deus nos tragam a memoria todos os dias o caminho da vida. 

 

 
 

 

 

 

 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Jesus pagou um preço de sangue para nós proporcionar a melhor vida para ser vivida neste mundo! 

b) Sua morte entregue na Cruz foi o único sacrifício que gerou vida verdadeira ao ser humano! 


