MOSTRE GRATIDÃO PELO QUE CRISTO FEZ POR VOCÊ
Cântico N.° 147 e oração inicial
UMA OCASIÃO ESPECIAL (6 min)

Estamos aqui para mostrar nossa gratidão pelo maior ato de amor da História.
Nesta data, quase 2 mil anos atrás, Jesus Cristo deu sua vida para nos resgatar da maldição do pecado e da
morte.
Jesus ordenou que seus discípulos se lembrassem do amor que ele mostrou por se reunirem para uma cerimônia
simples, que é realizada uma vez por ano. [Leia Lucas 22:19, 20.]
Em obediência à ordem de Jesus, milhões de pessoas em 236 países realizarão hoje a Ceia do Senhor.
Eles se reunirão em Salões do Reino, Salões de Assembleias, residências, locais alugados — até mesmo em
prisões e campos abertos.
Em países onde nossa obra está proibida, pessoas gratas por essa provisão obedecerão à ordem de Jesus, mesmo
arriscando sua liberdade.
[Mencione os ajustes que alguns na assistência talvez tenham feito para comparecer e faça elogios sinceros
por seu esforço.]
No último ano,  assistiram à Ceia do Senhor no mundo todo.
Hoje responderemos de forma resumida às seguintes perguntas:
(1) Por que os humanos precisam ser resgatados da maldição do pecado e da morte?
(2) Quem se beneficia do sacrifício amoroso de Jesus?
(3) Durante a cerimônia, quem come do p ão e bebe do vinho?
(4) Além de assistir a esta reunião, o que mais precisamos fazer para mostrar nossa gratidão pelo que Cristo
fez por nós?
POR QUE PRECISAMOS SER LIBERTADOS? (7 min)

O primeiro homem, Adão, foi criado para viver para sempre.
Para ter vida eterna, ele precisava ser obediente a Deus.
Por desobedecer a Deus, Adão perdeu a perspectiva de viver para sempre.
Mais tarde, quando nasceram seus filhos, eles foram sentenciados à morte assim como Adão. [Leia Romanos
5:12.]
Será que os descendentes de Adão poderiam algum dia ser resgatados da condição triste que herdaram?
Sim, por meio da provisão feita por Deus do sacrifício de resgate de seu Filho, Jesus Cristo. (Mt 20:28; Ef 1:7)
Jeová enviou seu Filho unigênito para que todas as pessoas que exercem fé nele possam receber vida eterna.
(Jo 3:16)
Jesus é “o último Adão”. (1Co 15:45)
O primeiro Adão pôs seus descendentes no caminho da destruição.
O último Adão, Jesus, possibilitou-nos ter a vida por ter sido obediente até a morte. [Leia Romanos 5:19.]
Mas por que Jesus teve de morrer?
Não foi porque fez algo errado; Jesus não tinha pecado. (1Pe 2:22)
Jesus assumiu nosso lugar, morrendo por nós para que pudéssemos viver para sempre. [Leia Hebreus 2:9.]
Ficamos comovidos só de pensar que Jesus trocou de lugar conosco, sofreu e morreu por nós, para que
pudéssemos ter vida eterna!
Mas vida onde? No céu ou na Terra?
QUEM SE BENEFICIA DO SACRIFÍCIO AMOROSO DE JESUS? (10 min)

A Bíblia descreve duas esperanças para os humanos fiéis.
Um número limitado receberá vida eterna no céu; a grande maioria viverá numa Terra paradísica, de acordo
com o propósito original de Deus para a humanidade.
Podemos decidir se seremos ou não membros da família de adoradores de Deus, mas não podemos decidir onde o
serviremos, no céu ou na Terra.
Não se pode ‘decidir’ “nascer de novo”. (Jo 3:5-8; w09 1/4 5-6)
É Jeová quem decide onde o serviremos melhor.
144 mil se juntarão a Cristo no Reino celestial. [Leia Apocalipse 14:1.]
Todos eles são cristãos, tendo o nome de Jesus figurativamente escrito em suas testas.
Eles também se orgulham de levar “o nome do seu Pai” — Jeová.
O espírito de Deus lhes dá a garantia de que têm a esperança celestial. (Ro 8:15-17)
São esses cristãos que comem do p ão e bebem do vinho.
A grande maioria dos que estão assistindo à Ceia do Senhor não tem a esperança celestial.
Eles aguardam ansiosamente as bênçãos que Deus lhes prometeu num paraíso na Terra:
As crianças ficam ansiosas para o cumprimento de Isaías 11:6-9. [Leia.]
Os doentes ou debilitados anseiam ver Isaías 35:5, 6 se cumprir. [Leia.]
Os chefes de família aguardam o dia em que Isaías 65:21-23 se tornará uma realidade. [Leia.]
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Enquanto esteve na Terra, Jesus curou os doentes e até mesmo ressuscitou os mortos.
Ele deseja muito reverter os efeitos do pecado de Adão na raça humana.
Você consegue se imaginar no novo mundo? Deus quer que você esteja lá!
QUEM DEVE COMER DO PÃO E BEBER DO VINHO? (4 min)

Tanto os que têm esperança celestial quanto os que têm esperança terrestre se beneficiam do sacrifício de Jesus.
Mas aqueles com esperança terrestre não participam dos emblemas.
Por que não?
Jesus instituiu a Celebração de sua morte com aqueles com quem ele fez um pacto para seu Reino celestial.
Os membros desse pacto são 144 mil. (Lu 22:28-30)
Aqueles que comerão do p ão e beberão do vinho hoje à noite devem ser apenas os poucos restantes desse
número que reinarão com Cristo no céu. (rs 88 §§ 3-4)
A Ceia do Senhor será celebrada enquanto houver cristãos com esperança celestial na Terra. [Leia 1 Coríntios
11:26.]
Assim, quando o Senhor ‘vier’, ele levará os últimos dos 144 mil à ‘casa de seu Pai’ para ficar com ele nos céus.
(Jo 14:1-3)
Aqueles com esperança terrestre não realizarão mais a Celebração.
Visto que ninguém participará dos emblemas nessa época, aqueles com esperança terrestre não participam
dos emblemas hoje.
A CELEBRAÇÃO DA MORTE DE CRISTO HOJE (10 min)

Esta noite, seguiremos o modelo que Jesus deixou para a celebração da Ceia do Senhor.
[Leia e comente brevemente 1 Coríntios 11:23, 24.]
Jesus fez uma oração e passou o p ão a seus 11 apóstolos fiéis.
O p ão não fermentado representa o corpo sem pecado de Jesus.
[Um irmão qualificado faz uma breve oração, e então passa-se o p ão; o orador poderá optar por fazer ou não
comentários enquanto os emblemas são passados.]
[Leia e comente brevemente 1 Coríntios 11:25.]
Jesus fez uma oração e então passou o vinho a seus seguidores.
O vinho tinto representa seu precioso “ ‘sangue do pacto’, que será derramado em benefício de muitos, para o
perdão de pecados”. (Mt 26:28)
[Outro irmão qualificado faz uma breve oração, e então passa-se o vinho.]
O QUE PRECISAMOS FAZER PARA MOSTRAR NOSSA GRATIDÃO? (8 min)

Jeová quer que você seja membro da família de adoradores dele.
Graças ao sacrifício de Jesus, você pode ter um precioso relacionamento com seu amoroso Pai celestial.
Você precisa obedecer às regras da “família de Deus”. (1Ti 3:14, 15)
Deus ajudará você a viver de acordo com seus padrões — ele quer que você seja bem-sucedido!
Quando estiver desanimado, ore fervorosamente a ele abrindo seu coração.
Aumente sua fé em Deus por aumentar em conhecimento.
Quanto mais você conhecer a Deus e a Cristo, maior será seu amor por eles.
Assista às reuniões regularmente, não apenas em ocasiões especiais como esta.
Sem dúvida, foi muito animador considerar nesta noite o que Jesus fez por nós.
Nos próximos dias e semanas, continue a refletir com gratidão sobre o sacrifício dele.
[Conclua lendo 1 João 4:9.]
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