QUEM PODE RECEBER A
CEIA DO SENHOR?
Na Igreja Anglicana, entendemos que a
Santa Comunhão é o Sacramento do
Senhor Jesus Cristo, e não de uma igreja
em particular. Por isso, convidamos todos
os cristãos batizados a receber a Ceia do
Senhor.
Na nossa igreja, não há o rito de “Primeira
Comunhão”. Após o Batismo, os fiéis
tornam-se membros comungantes de
nossa igreja.
Os pais são responsáveis de discernir e
instruir os seus filhos na fé Cristã. Os filhos
deveram decidir se os filhos estão prontos
para participar da celebração da Santa
Comunhão.
As crianças precisam ser ensinadas a
importância da Santa Comunhão, de tal
modo que os filhos consigam compreender
o grande mistério que representa a Ceia do
Senhor.
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Santa
Comunhão
A Santa Ceia do Senhor é o ato principal do
culto cristão no Dia do Senhor. É o
sacramento do Senhor designado para a
renovação da Nova Aliança no culto público
da Igreja de Cristo.

A Ceia do Senhor, ou Santa Comunhão ou
Eucaristia, é o sacramento instituído por
Cristo como memória perpétua de sua vida,
sua morte e sua ressurreição, até a sua
segunda vinda.
A Santa Comunhão é o alimento a que todas
as pessoas batizadas estão convidadas.
Quando nos reunimos em torno da Mesa
para compartilhar o Pão e o Vinho estamos
renovando a Nova e Eterna Aliança; e
recordamos que somos um com os outros e
um com Cristo Jesus.
Depois da morte e da ressurreição de Jesus,
seus discípulos se reuniam em suas casas
para ensinar e orar, compartilhar o cálice e
comer o pão, tudo em memória do Senhor
ressuscitado. Essas reuniões foram os
primeiros cultos cristãos, que eram
presididos pelos apóstolos ou presbíteros.
A Ceia do Senhor é mais do que uma atitude
de gratidão. Inclui nossa resposta aos atos
poderosos de Deus e às Boas-novas de
Cristo. Dar graças deste modo é nossa
“liturgia”, outra palavra que provém da língua
grega — “o trabalho do povo”. É a obra que
o povo de Deus é chamado a fazer.
Quando a Igreja se reúne, não é uma reunião
acidental de indivíduos que não têm relação
entre si. É, antes, uma congregação da
família de Deus. O Batismo nos faz filhos
adotivos de Deus e, portanto, família da qual
faz parte seu Filho Unigênito e os demais.

A IMPORTÂNCIA DA CEIA DO SENHOR
Os sacramentos, por definição, são sinas exteriores e visíveis de significados interiores e
espirituais. Assim, da mesma maneira que o alimento tradicional dos judeus celebra o Êxodo e a
Páscoa, simbolizando a libertação do seu povo do cativeiro, da escravidão do Egito por Deus, na
Eucaristia, nós, os cristãos, celebramos que em Cristo somos libertos do cativeiro do pecado e
recebidos numa nova vida pela graça de Deus.
Numa passagem do Evangelho de João, Jesus é descrito como o Pão da Vida. A imagem do pão
é parte dos ensinos da jovem Igreja cristã sobre a Santa Comunhão, e é um dos nossos símbolos
eucarísticos. Outra imagem é a da videira e dos ramos. Essa imagem tem origens tanto culturais
como escriturais, e a usamos para nos ajudar a recordar nossa inter-relação com todos e com o
Cristo vivo, quando nos reunimos ao redor da Santa Mesa para compartilhar o Pão e o Vinho.
A Santa Comunhão no Livro de Oração Comum contam de novo a história da redenção e da
libertação. Elas nos falam da instituição da Ceia do Senhor por Cristo, na Última Ceia. Falam de
seu sacrifício de amor e de sua vitória sobre a morte. Essas são promessas para todos nós!
Nossa Eucaristia é o relato da história da salvação, o relato do que Deus tem feito por nós devido
ao seu amor profundo e duradouro por toda a humanidade.

O SENTIDO DA SANTA COMUNHÃO
A Santa Comunhão é o alimento espiritual por excelência dos cristãos e o principal ato do culto
cristão. Os sinais externos e visíveis do sacramento da Ceia do Senhor são o pão e o vinho
consagrados pelo Ministro. A graça interna e espiritual é o Corpo e o Sangue de Cristo, presente
espiritualmente. Na Última Ceia com os discípulos, Jesus disse que toda vez que comermos
deste pão e bebermos deste vinho, estamos fazendo isso em sua memória. A palavra que
traduzirmos por memória vem do grego anamnesis, que significa muito mais do que
simplesmente lembrar ou recordar: significa estar presente.
A tradição anglicana explica teologicamente que a presença de Cristo é espiritual na Ceia do
Senhor. Temos plena convicção de que o pão e o vinho, ao serem consagrados por um
presbítero, se tornam simbolicamente e espiritualmente o Corpo e o Sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo.

