
 
 
“Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, 
indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor (...) Pois o que 
come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não 
discernindo o corpo do Senhor” 
I Coríntios 11.27, 29 Thompson (Contemporânea) 
  

I Carta aos Coríntios (A Ceia do Senhor!) 
  
Você já conhece alguma nação que tem tantos feriados como o Brasil? Eu 
admito que gosto muito destas folgas, são sempre bem vindas. Mas o que é 
um feriado? Segundo o dicionário, feriado “é dia de descanso, instituído pelo 
poder civil ou religioso, em que são suspensas as atividades públicas e 
particulares”. Normalmente tem por objetivo valorizar um acontecimento 
passado ou uma pessoa. O dia sete de setembro, por exemplo, é uma 
lembrança à nação brasileira do dia em que foi declarada a independência do 
nosso país. Mas quantos “sete de setembro” você guardou para homenagear 
ou lembrar aquele dia? Quantos “quinze de novembro” você guardou pensando 
na proclamação da república? Talvez a desculpa seja porque já se passou 
muito tempo deste o acontecido, mas qual foi seu comportamento no último 
feriado instituído – Consciência Negra? Percebe? 
 
É incrível, porém vergonhosa, a facilidade que temos em desvalorizar esforços 
alheios. Não sei como você trata de questões deste gênero, mas sabia que 
freqüentemente fazemos algo semelhante em nossas igrejas e comunidades 
cristãs? Qual é o valor que você dá ao “Corpo de Cristo”? Você sabe o que é 
isso? 
 
Segundo o contexto em que Paulo falava aos coríntios, “Corpo” aqui pode ter 
dois sentidos: ou se está falando do corpo como sendo a unidade da igreja em 
Cristo (sendo Jesus O cabeça da igreja), ou se está falando do Corpo físico de 
Cristo que foi sacrificado como pagamento pelos nossos pecados. Qualquer 
dos dois sentidos que o apóstolo pretendia dar, seguramente tem forte 
expressão na vida do cristão. 
 
Ceia ou Eucaristia, você já deve conhecer, tem tudo a ver com o Corpo de 
Cristo! Participar da Ceia do Senhor sem discernir (sem compreender) é 
semelhante aos feriados que curtimos sem nem mesmo nos lembrar o motivo 
pelo qual o desfrutamos, mas logicamente a ceia tem muito maior relevância.  
 
Quando se tem essa “desconsideração”, participar sem compreender, 
representa outra coisa, ou seja, que não houve justificação de Cristo e, por 
conseqüência, ainda está sobre a condenação eterna. Você precisa dar a 
atenção devida ao que Cristo fez naquela cruz! Será que você é alguém que 
procura manter a unidade em sua comunidade, expressando o Amor de Cristo? 



 
Será que você sabe o que é ser justificado pelo Sangue de Cristo? A ceia não 
é para suprir a fome ou sede. Participe com o coração. Pense nisto. 
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