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As duas mesas lição de Célula: 14 a 19 de março 

INTRODUÇÃO
Uma igreja cheia do Espírito Santo é imparável! Quando o Espírito foi derramado em Atos, foi dada a largada no projeto mais espetacu-

lar da terra: a Igreja de Cristo! Essa Igreja continua viva, cheia de poder e carrega a presença de Deus, até que o nosso Senhor retorne.

Com o Espírito Santo agindo, vemos características marcantes na Igreja: comunhão | sinais e maravilhas | impacto. Queremos viver 

a Igreja do Novo Testamento, queremos viver tudo o que Deus tem para nós! Queremos viver avivamento! Por isso não vamos parar 

de buscar a presença de Deus; não vamos parar de nos consagrar; não vamos parar de nos mover! Se você quer fazer parte disso, 

envolva-se! Alinhe-se a tudo o que Deus está fazendo na Central! Faça parte do derramar do Espírito SEM PARAR; do mover de Deus 

SEM PARAR; da Igreja SEM PARAR!

QUEBRA-GELO

Pare e pense um instante sobre a sua rotina. Lembre-se da sua infância e de épocas marcantes em sua vida. Lembre-se das mesas 

que fazem parte ou fizeram parte da sua vida e responda:

• Em que momentos do seu dia a dia você se assenta à mesa? Geralmente você está com quem? Ou você está sozinho? 

• Você tem memória de alguma mesa que marcou sua infância ou fase importante da sua vida? 

• A mesa tem alguma relevância na qualidade do cristianismo que você vive hoje

AS DUAS MESAS

O tema da semana é COMUNHÃO! Se você faz parte da Igreja de Cristo a comunhão não pode parar! Mas que comunhão é essa? Quais 

são seus princípios e características? Como viver a verdadeira comunhão no Corpo de Cristo? Se você não esteve presente na primeira 

mensagem da série SEM PARAR no culto deste domingo, separe um tempo essa semana para assistir e entender tudo sobre esse cha-

mado à comunhão. Hoje vamos conhecer as duas mesas. Deus quer estabelecer com a gente um conserto! Uma visão correta da mesa, 

nos dará uma visão correta do cristianismo e vai revolucionar a nossa vida. Você está preparado?

Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, en-
quanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham 
os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não! Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que 
o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão 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”. 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”. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês 
anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:20-26

Quando Paulo fala sobre a mesa ele não está falando apenas da ceia do Senhor, mas está apresentando uma visão fundamental sobre 

o cristianismo, está falando sobre o estilo de vida do cristão. O entendimento errado da mesa e a postura errada diante da mesa impe-

dem uma pessoa de viver tudo o que Deus tem para ela; fazem com que vivamos uma religião frustrante e incompleta. 

Pergunta: Você se sente alimentado espiritualmente?

ATITUDE CONDENADA

No texto que acabamos de ler Paulo está condenando uma atitude específica da igreja de Corinto. Que atitude é essa?Paulo está conde-

nando o fato daqueles irmãos chegarem com fome para a ceia; condenando o fato de terem uma atitude egoísta, de quererem mais e 

mais para si passando por cima dos outros para se satisfazerem.

Além disso, Paulo condena a atitude individualista, pois chegam à ceia cada um pensando em si, sem perceber que o  

especial da ceia é o fato de estarem juntos com outros irmãos. A ceia perde todo o sentido se a atitude for individualista. A ceia é 

ambiente de COMUNHÃO! Infelizmente, muitos cristãos tem hoje em dia a mesma atitude condenável que vemos em Corinto. Muitos 

procuram a Deus, igrejas e células apenas preocupados como o que podem receber, preocupados com aquilo que pode suprir suas 

próprias necessidades.

A mesma repreensão feita aos coríntios se aplica hoje a muitos cristãos: “vocês se ajuntam e só estão preocupados com o que cada um 

pode comer, com o que cada um pode receber”. Paulo está erradicando a ideia de que a vida cristã é só  

para você. 

Pergunta: Qual tem sido a sua atitude cristã? Você tem andado focado apenas naquilo que pode receber de Deus e da igreja?

1) A MESA DE CRISTO 
Entenda a profundidade desse questionamento de Paulo: Será que vocês não têm casa onde comer e beber? 

Conheça e desfrute da MESA DE CRISTO! A mesa de Cristo está no secreto e cada cristão é chamado a se saciar nessa fonte inesgot
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ável. É diretamente na presença de Deus que somos alimentados, que somos curados e transformados. É na mesa do secreto com 

Cristo que crescemos em maturidade espiritual, que nos tornamos cristãos vivos e preenchidos.

O evangelho troca nossa perspectiva: não há miserável no evangelho, não há quem não tenha nada para repartir. Todos têm todos os 

suprimentos necessários diretamente em Cristo e todos tem algo a repartir. Todos são livres para sair da sua miséria emocional e 

social caso tenham se encontrado com Jesus verdadeiramente. O evangelho diz que você é rico porque tem a Cristo, pois quem tem a 

Cristo tem todas as coisas.

Quem aprendeu a comer em casa não fica com fome. Muitos não tem comido em casa e chegam na igreja ou na célula com fome, espe-

rando que um líder, um ministro ou pastor vá o alimentar.

Não há nada que se possa fazer por um crente que não quer viver no secreto. Não há nada que resolve a fome de alguém que está mal 

nutrido da mesa de Deus. Se você não comer da mesa de Cristo, você se frustrará tentando comer da mesa dos homens.

Pergunta: Onde você tem buscado seu alimento espiritual? Você tem se saciado no secreto, na mesa de Cristo?

2) A MESA DA IGREJA

Em oposição à atitude condenável de ir para a ceia querendo matar sua fome, Paulo nos apresenta a atitude correta, a atitude de  

Cristo: 

Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, 
partiu-o. 
Jesus tinha todos os motivos para pensar em si, focar nos seus próprios problemas, afinal estava para ser morto e acabara de ser 

traído pelos seus amigos. Mas qual foi a atitude de Jesus? Ele repartiu!

Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Olhando para este texto de Coríntios aprendemos que existe a mesa do Senhor e a mesa da 

Igreja. Na mesa do Senhor, que está no secreto, você recebe. Na mesa da Igreja, que está na comunhão, você reparte. Na mesa da Igreja 

você reparte o que você pegou na mesa do Senhor. Esse é o propósito de nos reunirmos, de estarmos em comunhão.

O único lugar onde todos podem dar, do menor ao maior, é na igreja. Nossa atitude deveria sempre ser: se eu estou aqui nessa célula 

e nessa igreja, não vou só comer, mas vou partir o pão. Cristo não é visto no pão comido e sim no pão partido, foi assim que os olhos 

dos discípulos no caminho de Emaús foram abertos. Cristo é visto quando posso entregar alguma coisa, foi assim na multiplicação dos 

pães quando aquele garotinho deu toda sua provisão.

Você é um crente maduro quando vai para a célula e para a igreja na expectativa do que você vai repartir e não naquilo que você vai 

receber. Os ambientes mais infantilizados, que se parecem com berçários espirituais, são aqueles que as pessoas vêm somente para 

receber. Igrejas e células maduras são aquelas onde cada um coloca na mesa o que recebeu no secreto do Senhor. Cada um buscou 

direto na fonte e veio para o momento de comunhão a fim de repartir. Cada um se alimenta em casa porque na igreja e na célula você 

está para repartir. Assim, nunca faltará alimento em nossas reuniões e os que passam fome, os que não conhecem a mesa do secreto, 

poderão comer com fartura. Nossa comunhão e nossos encontros à mesa não podem ser focados em saciar os próprios crentes, mas 

sim para matar a fome de que não tem acesso ao verdadeiro alimento.

Pergunta: Você já viveu o privilégio de repartir algo que recebeu do Senhor? Você já vivenciou o milagre de alimentar alguém e sair 

daquele encontro saciado?

CONCLUSÃO

Para finalizar nosso encontro de hoje, passe para toda a sua célula assistir o vídeo abaixo, trecho da pregação do Dênio Lara Jr na últi-

ma VOX Conference. Providencie uma TV ou projetor (no caso das células presenciais) ou projete a tela na reunião (no caso das células 

online). É muito importante todos assistam a esse trecho tão forte e claro que nos ajudará a consolidar tudo o que aprendemos hoje:

https://www.youtube.com/watch?v=2oZJZKg_4Tw

Será que entendemos a profundidade desse alerta?

Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de 

Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não!

• Muitos cristãos maduros saem das células e cultos se sentindo com fome, pois não entendem que ali estão para  

repartir, já que seu alimento está no secreto, na fonte inesgotável que é Cristo.

• Muitos não-cristãos saem das células e cultos com fome, pois encontram cristãos “maduros” voltados para si mesmos, brigando 

egoisticamente e não deixando sobrar comida para os miseráveis (os que nada têm).

Pergunta: Você se encaixa em algum destes grupos? Qual atitude você precisa mudar hoje?

DESAFIO DA SEMANA: Essa semana você está sendo desafiado a repartir o alimento com alguém, assentados à mesa. Separe um dia 

dessa semana e chame alguém para comer com você. Neste encontro reparta com essa pessoa o alimento físico e também o alimento 

espiritual.


