Estudo Sobre A Ceia Do Senhor:
Livre Ou Restrita ?
Pr. Pedro Almeida
1. Textos:
1- Mt. 26:26-29
2- Mc. 14:22-26
3- Lc. 22:14-20
4- At.

2:42

5- At.

20:7

6- 1Co. 10:1-4
7- 1Co. 10:15-22
8- 1Co. 11:17-34

2. Introdução:
A Ceia do Senhor foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Na noite em que
foi traído, ele reuniu seus discípulos e celebrou a primeira ceia. Ele não
reuniu perdidos, nem mesmo outros crentes. Ele reuniu apenas os seus
discípulos. Aquela primeira ceia foi restrita. Naquela ocasião, a ceia foi
profética, pois apontava para eventos que iam acontecer no futuro. Aquele
futuro era muito breve pois dentro de 2 dias O Senhor Jesus Cristo iria ser
crucificado e iria cumprir o que a ceia simboliza.

3. Restrita Aos Crentes
O perdido não pode participar de algo que anuncia sua própria
condenação. Somente o crente em Jesus Cristo, o salvo verdadeiramente,
pode participar da ceia porque é uma lembrança do que O Senhor Jesus
Cristo fez. Sendo assim a obra de Cristo é proclamada como sendo eficaz
na vida do salvo.

4. Restrita Aos Crentes Batizados
a. Pela lógica: O salvo, ao receber O Senhor Jesus Cristo como Senhor e
Salvador, deve ser batizado. Isto é: 1. Um ato de obediência a Cristo, se
identificando com Ele e; 2. Um ato de testemunho. O salvo não pode
participar da ceia, se antes não deu esse testemunho básico.
b. Pelo registro Bíblico: Todos os salvos, primeiro foram batizados, depois
fizeram outras coisas inclusive alguns registros de ter participado da ceia.
Os 3 mil foram batizados primeiro: At. 2:38-41; O Eunuco foi batizado
primeiro, At. 8:38; O Centurião Cornélio e os seus foram batizados primeiro
At. 10:48; Lídia foi batizada primeiro At. 16:15; O carcereiro em Filipos foi
batizado primeiro At. 16:33, etc. Aquele que não foi batizado biblicamente,
não pode participar. Aqueles que recebem a aspersão sob a alegação que
seria batismo, não podem participar de ceia alguma, pois não é qualificado.
Para ser qualificado para participar da ceia do Senhor o salvo deve ter
passado por um batismo Bíblico que inclui::
1. O administrador certo: Autorizado por uma igreja Bíblica;
2. O candidato certo: Um salvo em Jesus Cristo;
3. O modo certo: Imersão;
4. O motivo certo: Não confere graça.

5. Restrita Aos Crentes Batizados, Membros Da Igreja Local
O batismo Bíblico é a porta da membresia da igreja local para aquele que
foi salvo. É claro que um membro de uma igreja batista, que foi batizado
biblicamente de acordo com o item anterior, não poderá ser batizado
novamente se for transferido para outra igreja batista. Isso seria um abuso
de autoridade, invalidando um batismo bíblico. Portanto apenas os
membros daquela igreja local que celebra a Ceia do Senhor devem
participar da mesma. Outro motivo seria a aplicação da disciplina. Somente
os membros de uma igreja local participam da disciplina da mesma,
portanto somente eles têm o privilégio de participar da ceia celebrada por
ela.

6. Refutações À Ceia Aberta

6.1 “CEIA NO CÉU” (?)
Dizem alguns que haverá uma ceia no céu para todos os salvos, por isso
aqui na terra a ceia deve ser aberta também. Vejamos os vários erros de
lógica infantis dessa declaração:
a. Primeiramente, nós não estamos no céu;
b. A ceia foi mandada ser celebrada até que Ele venha, logo a ceia no
céu não é a ordenança que O Senhor mandou, é outra ceia;
c. Somente os membros da igreja local devem participar
6.2 “A CEIA NÃO PERTENCE A UMA IGREJA...”
Realmente a ceia não pertence a igreja alguma, mas ao Senhor Jesus
Cristo. Por isso mesmo é que ela deve ser celebrada de acordo com que O
Senhor Jesus estabeleceu, ou seja: restrita.
a. Só porque uma igreja celebra a ceia restrita, ela não está dizendo que
somente ela deve celebrar! Ela não está dizendo que a ceia pertence a
ela. Ela não está proibindo ninguém de celebrar. Essa é uma acusação
totalmente tola. Cada igreja celebre do jeito que achar que é o correto.
Se uma igreja abre a ceia para todos os visitantes, ela vai arcar com as
conseqüências disso. Cada igreja e seu pastor darão conta ao Senhor
Jesus se celebraram indignamente ou não.
b. Esta acusação ataca a soberania de igreja local, tentando desmoralizar
os que praticam a ceia do modo correto.

6.3 “CEIA DO SALVADOR...”
Não há lugar algum do Novo Testamento afirmando que a ceia é do
Salvador. A afirmação Bíblica é a "Ceia do Senhor" (1Co. 11:20).
Apenas aqueles que O obedecem podem participar. Há salvos que estão no
céu e nunca participaram da ceia por vários motivos.
a. Não deu tempo: Exemplo: O ladrão na cruz Mt. 27:43;
b. Não obedeceram corretamente;
Exemplo: Igrejas que ensinam erradamente sobre a ceia e não a
celebram nem batizam seus convertidos.
c. Nem sabiam e morreram na ignorância da Palavra de Deus sobre este
assunto, etc.

7. Perversões Contra A Ceia Do Senhor

A praga do sacramentalismo católico contaminou muitas denominações
protestantes perdura até hoje. Sacramento por definição é:
Uma obra ou ato que é executado por alguém para fins sagrados.
Não há lugar algum no Novo Testamento onde esta palavra ocorre.
O batismo e a Ceia do Senhor não são sacramentos, não conferem graça
nenhuma ao participante. Por causa do sistema corrupto católico, a religião
babilônica de rituais misteriosos e pagãos, nasceram vária corrupções da
ceia do Senhor:
a. Transubstanciação: Católica. Presença são os elementos que
transformam
b. Consubstanciação: Luterana. Presença entre os elemento que não se
transformam
c. Presença mística: Alguns protestantes.

8. Conclusão

A Ceia do Senhor foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é restrita aos
membros da igreja local. Os visitantes podem assistir. Se a eles for explicado
honestamente pelo celebrante o verdadeiro sentido da ceia, eles sentirão mais
respeito pela igreja local e ao Senhor Jesus Cristo e será um belo testemunho
de fé e obediência a Cristo até que Ele venha.

