A ceia do Senhor e a comunhão
O elementos que compõem a Ceia do Senhor, o pão e o vinho, são figuras, sendo
que cada participante é a realidade! É comum as pessoas reverenciarem e
atribuírem valor às figuras quem compõe a Ceia do Senhor, mas, negligenciarem
a realidade.

A ceia do Senhor e a comunhão
“Porventura, o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de
Cristo? O pão que partimos, não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo?
Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos
participamos do mesmo pão.” (1 Coríntios 10:16-17)

Introdução
É comum, nas comunidades cristãs, reverência extrema para com os elementos
utilizados na composição da mesa, nas reuniões da ceia do Senhor. Os
participantes da mesa cuidam, com esmero, de cada pedacinho de pão, servido
pelos diáconos, para que não sobre e nem caia nenhuma migalha no chão.
Quando é servido o cálice, o cuidado é maior, com medo de entornar, e quando se
participa, se faz com receio e com certa suspeição, pelo cuidado com o líquido
que está no copo.
O que se percebe, por trás de tal cuidado e suspeição, é que muitos cristãos
desconhecem o real significado da comunhão do corpo e do sangue de Cristo! Na
verdade, são muitos os que participam da mesa, mas, poucos os que discernem o
corpo do Senhor, e por isso, são muitos os que participam, indignamente (1 Co
11:29).

Discernindo o corpo do Senhor
O que é ‘discernir’[1]? Discernir é compreender (conceito, situação, etc.),

perceber, entender.
Mas, o que o crente precisa compreender? Precisa compreender (discernir) o
corpo do Senhor! O que é o corpo do Senhor? O corpo do Senhor é a Sua igreja!
“E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os
mortos, para que, em tudo, tenha a preeminência.” (Cl 1:18);
“Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos, em tudo, naquele que é a
cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de
todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do
corpo, para a sua edificação em amor.” (Ef 4:15-16);
“Porque nunca, ninguém, odiou a sua própria carne; antes a alimenta e a
sustenta, como, também, o Senhor à igreja; Porque somos membros do seu
corpo, da sua carne e dos seus ossos.” (Ef 5:29-30).
Para ser participante da mesa, ou seja, da ceia do Senhor, é imprescindível
compreender o que é a igreja, ou seja, o corpo do Senhor.
O cuidado que muitos demonstram para com o pão, que é servido pelos diáconos,
acolhendo e protegendo-o nas palmas das mãos, para que não caia uma só
migalha, na verdade, deveria ser demonstrado para com o irmão. A reverência
que se tem com o pão de farinha de trigo, antes de se tocar e, após se pegar, na
verdade, deveria ser dispensado para com cada membro do corpo de Cristo que,
muitas vezes está assentado ao lado do participante.

Figura e realidade
Os elementos que compõem a mesa do Senhor (pão e vinho) é figura, sendo que
cada participante é a realidade! É comum as pessoas reverenciarem e atribuírem
valor às figuras, mas, negligenciarem a realidade.
Os escribas e fariseus agiam dessa forma: valorizavam o que era superficial, em
detrimento da essência:
“Ai de vós, condutores cegos! Pois, que dizeis: Qualquer que jurar pelo
templo, isso nada é; mas, o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor.

Insensatos e cegos! Pois, qual é maior: o ouro ou, o templo, que santifica o
ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é; mas, aquele que jurar pela
oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos! Pois, qual
é maior: a oferta ou, o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar
pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está; E o que jurar pelo
templo, jura por ele e por aquele que nele habita; E o que jurar pelo céu,
jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele.” (Mt
23:16-22).
Qual o valor do ouro sem o templo? No entanto, os fariseus faziam as pessoas
jurarem pelo ouro, o revestimento do templo de Herodes. Qual a serventia da
oferta sem o altar? Os fariseus faziam as pessoas jurarem pela oferta.
Enquanto o participar da ceia do Senhor demonstra a comunhão do corpo de
Cristo e o cuidado a ser dispensado para com o irmão, o que se apregoa é um
cuidado consigo mesmo. Durante os sermões, que antecedem a ceia, geralmente,
o que os preletores ensinam é que não se deve chegar atrasado para o culto da
ceia ou, que é necessário se santificar, orar, jejuar, etc., para ser digno da mesa.

A comunhão entre os membros
No entanto, à luz das Escrituras, o que deveria ser ensinado, aos cristãos, é o
cuidado para com o outro! Pela falta de cuidado para com os membros do corpo
de Cristo, o apóstolo Paulo repreendeu os irmãos de Corinto que, ao se reunirem
no culto de ceia, alguns comiam e se embriagavam e se esqueciam dos que nada
tinham para comer.
Dai a reprimenda: ‘Não tendes casa para comer e beber’? A atitude de tais
cristãos era de desprezo pela igreja (corpo de Cristo) e envergonhavam os
membros do corpo que nada possuíam! (1 Co 11:22)
O ensinamento que o apóstolo Paulo passou aos irmãos de Corinto, foi o mesmo
que ele aprendeu do Senhor Jesus que, na noite em que foi traído, pegou o pão e,
após dar graças, partiu o pão e disse: ‘Isto é o meu corpo que é partido por vós’!
(1 Co 11:24)
O pão que Cristo partiu tornou-se o seu corpo? Evidente que não! Ele estava

estabelecendo o pão como figura, para fazer referência à unidade do seu corpo.
Na verdade, cada um dos discípulos, que estava à mesa, tornou-se o corpo de
Cristo, ou seja, a sua igreja.
Pelo fato de cada discípulo, em particular, comer do pão que Cristo repartiu,
significa que eles gozavam de plena comunhão com Cristo: Cristo a cabeça e cada
um dos discípulos, em particular, membros do seu corpo.
O pão que foi partido por Jesus significa a comunhão do corpo de Cristo, de modo
que, existem muitos cristãos, porém, todos são um só pão e um só corpo em
Cristo.
“O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo?
Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos
participamos do mesmo pão.” (1 Co 10:16-17).

Diferenças socioeconômicas
O que os cristãos, à época do apóstolo Paulo, precisavam compreender? Que,
apesar de cada um, na sociedade, pertencer a uma classe social, contudo, todos
eram membros do corpo de Cristo.
As diferenças socioeconômicas, à época, eram gritantes, de modo que havia
servos e livres, judeus e gregos, senhores e escravos, homens e mulheres, em
uma única comunidade e cada membro, em particular, tinha que compreender
que, cada um dos que ali estavam reunidos, eram filhos de Deus, pela fé em
Cristo:
“Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos
quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não
há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea;
porque todos vós sois um em Cristo Jesus.” (Gl 3:26-28).
Um cristão, senhor de escravos, que não se acomodasse junto a um cristão
escravo, sob o pretexto de que era senhor e jamais se ajuntaria a um escravo, era
indigno de ser participante da mesa do Senhor Jesus, pois não discernia o corpo
do Senhor.

Um cristão judeu, que dissimulasse para não se ajuntar com os cristãos
convertidos dentre os gentios, na verdade, não andava segundo o evangelho de
Cristo, portanto, não discernia o corpo de Cristo, visto que, após crer em Cristo,
cada crente, não importando se judeu ou grego, em particular, se revestiu de
Cristo, de modo que em Cristo não mais existe judeu ou, grego.
“Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: que, se um
morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que
os que vivem, não vivam mais para si, mas, para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. Assim, que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo
a carne e, ainda que, também, tenhamos conhecido Cristo segundo a carne,
contudo, agora já não o conhecemos desse modo.” (2 Co 5:14-16).

A essência da ceia do Senhor
Compreendendo a verdade do evangelho, certo é que a ceia do Senhor não deve
ser rotulada como sendo a experiência mais rica da vida cristã, mas, sim, o fato de
o crente ter morrido com Cristo e ressurgido uma nova criatura, quando creu que
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
Ao discernir o corpo do Senhor, o cristão tem plena consciência de que a
expressão concreta do amor de Deus se deu quando Ele enviou o seu único Filho
ao mundo, não no momento que participa da ceia. Do mesmo modo, compreende
que, a partir do momento que creu em Cristo, é participante do corpo de Cristo e
essa é a sua maior alegria, não o fato de pertencer a uma denominação ou, a uma
igreja local.
A ceia do Senhor não é o evento mais importante para o cristão, ou o culto de
maior importância. Aquele que julga como entendido (1 Co 10:15), sabedor de
que a ceia é um memorial para o cristão, não pode se esquecer da morte de Jesus
(Lc 22:19), de que Ele morreu por todos os homens.
Só discerne o corpo de Cristo aquele que, aos se assentar à mesa com os demais
componentes, que o foco central da reunião não são os elementos dispostos sobre
a mesa, mas, os participantes da mesa. Os participantes da mesa são superiores à
mesa, pois o cristão é o pão, cujo pão de farinha o representa. Quem é
participante da aliança no sangue, é o cristão, cujo vinho presente na mesa,

somente representa.
A ceia é um momento de ação de graças por algo que é perene na vida do crente:
a comunhão com todos os santos no corpo de Cristo (1 Jo 1:3). A ceia do Senhor
não representa renovação de aliança, preparação para vencer o mundo,
renovação espiritual, perdão de pecados, etc.
Na verdade, os participantes da ceia do Senhor já estão sob a proteção da nova
aliança no sangue de Cristo, visto que escaparam da corrupção que há no mundo
(2 Pe 1:4). O participante da mesa é mais que vencedor, por aquele que O amou e
o maligno não lhe toca. (1 Jo 5:18; 1 Jo 2:13; Rm 8:37)

Má compreensão acerca da ceia
Quem participa da ceia esperando ser abençoado, na verdade, ainda não
compreendeu, plenamente, o evangelho de Cristo, vez que o crente é quem
abençoa o cálice de que irá participar:
“Porventura o cálice de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do
sangue de Cristo?” (1 Co 10:16).
O cálice é de bênção, mas quem abençoa o cálice é o próprio crente. O cálice é
simbolo da nova aliança no sangue de Jesus, que torna o crente abençoado, com
todas as bênçãos espirituais (Ef 1:3). A comunhão do sangue de Cristo
proporciona aos participantes a bem-aventurança prometida a Abraão!
A realidade da nova aliança efetivou-se na cruz, de modo que a comemoração, que
é feita com os irmãos, somente é um memorial do que foi estabelecido na cruz,
que cada cristão deve anunciar, até a volta de Cristo. (1 Co 11:25)
A reunião para cear à mesa do Senhor, visa anunciar a morte de Cristo até a sua
volta, mas, quem come o pão e bebe o cálice sem discernir (compreender) que o
corpo de Cristo é constituído de servos, livres, judeus, gregos, pobres, ricos,
homens, mulheres, bárbaros, citas, etc., come e bebe para a sua própria
condenação.
“Portanto, qualquer que comer este pão ou, beber o cálice do Senhor
indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se,

pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria
condenação, não discernindo o corpo do SENHOR.” (1 Co 11:27-29)
Um crente em Cristo é membro do corpo de Cristo, portanto, é equivocada a ideia
de que o crente precisa se preparar para participar da ceia. A importância maior
está em ser membro do corpo de Cristo, pois a mesa com pão e vinho é somente
um memorial!
“Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular.” (1 Co
12:27)
O pão representa o corpo de Cristo, para não esquecermos que somos o corpo de
Cristo e seus membros, em particular. Não é o momento da ceia que deve ser
levado a sério, mas, sim, a verdade de que cada cristão é membro do corpo de
Cristo, portanto, se faz necessário considerar o outro, sempre em honra:
“Nada façais por contenda ou por vanglória, mas, por humildade; cada um
considere os outros superiores a si mesmo.” (Fl 2:3).
Se o crente em Cristo, à época do apóstolo Paulo, compreendesse essa
recomendação, certamente, que os cristãos, senhores de escravos, considerariam
os cristãos que eram escravos, como superiores a si mesmo. Um cristão judeu,
por sua vez, consideraria um cristão convertido dentre os gentios em alta conta.
Um crente romano aceitaria o grego, o judeu, o bárbaro, como superior a si
mesmo.
Geralmente, aqueles que exortam os cristãos a se concertarem ou, a se
santificarem, para serem dignos da ceia, assim o fazem, com base no verso 28:
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste
cálice” (1 Co 11:28). O auto exame que recomendam, refere-se à conduta do dia a
dia, porém, o exame requerido é em relação ao outro, como membro do corpo de
Cristo.
O crente precisa e deve fazer um auto-exame, se não despreza o outro, que Deus
tomou por Seu servo, por questões socioeconômicas, partidarismo, fofocas, etc.
“Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio SENHOR ele está
em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar.” (Rm

14:4);
“E eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança, a mim e a Apolo, por
amor de vós; para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito,
não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque, quem te faz
diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebestes, por
que te glorias, como se não o houveras recebido?” (1 Co 4:6-7);
“Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a
seu irmão, fala mal da lei e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és
observador da lei, mas juiz.” (Tg 4:11)
De nada adianta a chamada ‘organização’ ou, a ‘ordem’ no culto, com relação à
preparação do pão, à arrumação do pão e do cálice sobre a mesa, à disposição dos
utensílios, o tomar o cálice ao mesmo tempo em que o outro ou, comer o pão
todos ao mesmo instante, sob a voz de comando do anjo da igreja, etc., porque
essa não é a ideia da ordem ‘esperai[2] uns pelos outros’. (1 Co 11:33)
A ordem do apóstolo Paulo é para se aceitar um ao outro, receber um ao outro
como irmão em Cristo, não importando as barreiras socioculturais ou econômicas,
ou seja, evitar as divisões, dissensões (1 Co 11:18), o que é completamente
diferente da ideia de esperar um ao outro. De que adiante esperar o outro, se ele
nada tem para comer?
Quando é dito que, comendo, cada qual se ‘antecipava’[3], isto se dava pela
segregação que havia no seio da igreja (não vou me ajuntar à ralé), a ponto de
alguém que tinha posses, se antecipava a comer e beber até se embriagar e quem
nada tinha, ficar com fome.
Daí a consideração:
“Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são
necessários; E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses
honramos muito mais; e aos que, em nós, são menos decorosos, damos
muito mais honra. Porque os que em nós são os mais nobres, não têm
necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra
ao que tinha falta dela; Para que não haja divisão no corpo, mas, antes,
tenham os membros igual cuidado uns dos outros”. (1 Co 12:22-25)

A ceia do Senhor visa conscientizar aqueles que não discernem o corpo do
Senhor, de que não deve existir divisão no corpo. Que cada membro deve
dispensar igual cuidado, uns para com os outros.
“Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas, cada qual,
também, para o que é dos outros”. (Fl 2:4)
Correção ortográfica: Pr. Carlos Gasparotto

[1] “1252 διακρινω diakrino de 1223 e 2919; TDNT – 3:946,469; v 1) separar,
fazer distinção, discriminar, preferir 2) aprender por meio da habilidade de ver
diferenças, tentar, decidir 2a) determinar, julgar, decidir um disputa 3) fugir de
alguém, desertar 4) separar-se em um espírito hostil, opor-se, lutar com disputa,
contender 5) estar em divergência consigo mesmo, hesitar, duvidar.” Dicionário
Bíblico Strong.
[2] “1551 εκδεχομαι ekdechomai de 1537 e 1209; TDNT – 2:56,146; v 1) receber,
aceitar 2) procurar, esperar, aguardar”. Dicionário Bíblico Strong.
[3] “4301 προλαμβανω prolambano de 4253 e 2983; TDNT – 4:14,495; v 1) tomar
antes 2) antecipar, prevenir 3) tomar alguém por prevenção (i.e., antes que possa
fugir ou ocultar seu crime) 3a) surpreender, descobrir”. Dicionário Bíblico Strong.

