CELEBRAÇÃO DA "REFEIÇÃO NOTURNA DO SENHOR"

O MODELO PARA A "REFEIÇAO NOTURNA DO SENHOR" FOI FORNECIDO POR
JESUS
A primeira Refeição Noturna do Senhor foi celebrada em 14 de nisã de 33 EC.
Jesus e seus 11 apóstolos fiéis estavam presentes naquela ocasião.
Jesus sabia que logo daria a sua vida como sacrifício perfeito.
Providenciou que seu sacrifício fosse lembrado numa cerimônia simples. [Leia Lucas
22:19, 20.]
A morte de Jesus e comemorada uma vez por ano; esta ocasião é um lembrete da
amorosa provisão do resgate.
Jeová mostrou amor por fazer esta provisão, e Jesus mostrou amor por desempenhar
seu papel.
POR QUE UM RESGATE ERA NECESSÁRIO
Quando Adão desobedeceu a Deus, ele perdeu a perspectiva de vida eterna.
Todos os descendentes de Adão herdaram dele tendências pecaminosas.
O salário pago pelo pecado e a morte. [Leia Romanos 6:23a.]
Os humanos imperfeitos não podem remir a si mesmos.
Deus, por meio do resgate, providenciou a dádiva da vida eterna para a humanidade
por intermédio de Jesus Cristo. [Leia Romanos 6:23b.]
Jesus morreu voluntariamente para que homens obedientes pudessem ter vida. Eles
precisam exercer fé em Cristo para ter vida eterna. [Leia João 3:16, 36.] "Exercer fé"
requer ação da nossa parte. [Leia Tiago 2:24, 26.]
Os aprovados por Deus estão em condições de receber vida eterna, quer no céu, quer
na Terra.
OS DO "PEQUENO REBANHO" E DAS "OUTRAS OVELHAS" TIRAM PROVEITO
DO RESGATE
Jeová decide onde cada um dos dedicados e batizados servira.
Os do "pequeno rebanho" recebem a vida eterna no céu. (Lu 12:32)
O número e limitado a 144.000. [Leia Revelação 14:1.]
A maioria destes foi ajuntada antes do nosso tempo; apenas um restante ainda existe.
A assistência na comemoração em todo o mundo, no ano passado, foi de , mas
apenas participaram dos emblemas, indicando que tinham esperança celestial.
Os do "pequeno rebanho" levam o nome de Jeová Deus e de Jesus Cristo. (re 199,
200; Lu 12:32; Re 14:1)
Eles "hão de reinar sobre a terra". (Re 5:10)
Como parte do arranjo do Reino, eles transmitirão indizíveis bênçãos aos humanos
obedientes.
O espírito de Deus da aos do "pequeno rebanho" a garantia pessoal de que eles têm
uma esperança celestial. [Leia Romanos 8:16, 17.]
Foram incluídos no novo pacto, à base do qual são ajuntados os israelitas espirituais.
Visto que Jesus se referiu ao "novo pacto" quando instituiu a Refeição Noturna do

Senhor, somente os que estão no novo pacto participam dos emblemas. (Lu 22:20)
São chamados de "primícias para Deus". [Leia Revelação 14:4.]
Esta expressão da a entender que outros também receberão o favor de Deus.
Os das "outras ovelhas" usufruirão a vida eterna na Terra. [Leia João 10:16.]
São muito favorecidos por Jeová Deus, que os chama de "abençoados" e de "meu
povo". [Leia Isaias 65:21-23.]
Os membros tanto da classe celestial como da terrestre tem motivo para serem gratos
pela bondosa provisão do resgate.
Ao passo que os ungidos participam dos emblemas, os das outras ovelhas estão
presentes como observadores respeitosos, refletindo com apreço no resgate.
O QUE OS EMBLEMAS REPRESENTAM
O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo, o sacrifício perfeito.
O pão não levedado representa o corpo sem pecado de Jesus. (1Co 5:7, 8)
O vinho tinto representa o sangue dele, derramado em sacrifício, que constitui a base
do novo pacto e torna possível o perdão de pecados. (Mt 26:27, 28)
CELEBRAMOS HOJE A COMEMORAÇÃO DA MORTE DE CRISTO
Esta noite seguiremos o modelo fornecido por Jesus para a celebração da Refeição
Noturna do Senhor.
[Leia e comente brevemente 1 Coríntios 11:23, 24.]
Jesus fez uma oração e passou o pão aos 11 apóstolos.
Um irmão habilitado (preferivelmente dos ungidos) faz a oração, e então passa-se o
pão.
[Leia e comente brevemente 1 Coríntios 11:25.]
Jesus orou e então ofereceu vinho aos seguidores.
Outro irmão habilitado (preferivelmente dos ungidos) faz a oração e então passa-se o
vinho.
[É opcional o orador fazer comentários enquanto os emblemas são passados.]
OS BENEFÍCIOS DE ESTARMOS PRESENTES NESTA CELEBRAÇÃO DA
COMEMORAÇÃO
Como podemos mostrar apreço pela Comemoração?
Se você ainda não foi batizado, continue a empenhar-se para atingir este alvo.
Edifique a sua fé por assimilar conhecimento. (Jo17:3)
Ao passo que sua fé aumenta, terá força para cumprir outros requisitos arrependimento, conversão, dedicação e batismo.
Depois de batizado, tem de continuar a ser fiel.
Todos precisam assistir regularmente as reuniões, não apenas em ocasiões especiais.
(He 10:23-25)
Empenhe-se na pregação. (At 1:8)
Tanto os ungidos como os das outras ovelhas precisam acatar as mesmas normas de
conduta.
Convidamos todos os habilitados a participar esta semana no ministério de campo.
Continue a assimilar conhecimento dos propósitos de Jeová.
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