
Bebei dele todos. (28) porque isto � o meu sangue, o sangue da [nova] alian�a, 
derramado em favor de muitos, para remiss�o de pecados".

A Ceia foi o quarto acontecimento mais marcante na Semana Santa. 
Jesus lava os p�s dos disc�pulos (Jo�o 13.5), toma a P�scoa e inaugura a Santa 
Ceia como sacramento. Sacramento que anuncia a morte do Senhor at� que Ele 
venha (I Co 11.26).

Como voc� participa da Santa Ceia?

A Ceia do Senhor � um momento especial quando celebramos a morte do Senhor 
e anunciamos a nossa salva��o. O P�o continua p�o e o vinho continua vinho, 
contudo � sacramento que nos fortalece espiritualmente. Realmente � a 
comunh�o no corpo e no sangue do Senhor. Tenha esta consci�ncia, ensine isso 
em sua c�lula e oriente seus disc�pulo. Para tomar a Ceia precisamos antes fazer 
um profundo exame de consci�ncia e depois pedir perd�o ao Senhor. 

Conclusão: 
O Evangelho de hoje termina com o vers�culo 66 onde apresenta a 

pergunta de Pilatos ao povo na sexta-feira santa: "Que vos parece? Responderam 
eles: � r�u de morte". O povo escolhe a morte de Jesus. 

A Semana Santa nos leva at� o calv�rio, contudo termina com a 
ressurrei��o do Senhor. 

Apesar de Judas trair Jesus, os judeus o entregarem a Pilatos, o povo 
pedir a morte do Senhor, quem condenou o Senhor foram os nossos pecados. 

Jesus morreu porque desejou nos salvar da maldi��o do pecado. Ele � o 
nosso Salvador. Tudo na Semana Santa contribuiu para consumar a nossa 
passagem para vida eterna e inaugurar um sacramento que nos lembre de sua 
morte e ressurrei��o. Viva a Semana Santa em profunda ora��o.  

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).

Oração Final: 
Onipotente e Eterno Deus, de tal modo amaste o mundo, que enviaste teu Filho, 
nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si a nossa carne e sofrer morte na 
cruz, dando ao g�nero humano exemplo de sua profunda humildade; concede, em 
tua miseric�rdia, que imitemos a sua paci�ncia no sofrimento e possamos 
participar tamb�m de sua ressurrei��o; mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso 
Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e 
sempre. Amém 

Domingo de Ramos e da Paix�o
A Semana Santa

Mateus 26.14-27,66

Adoração:
Acolhida
Ora��o de Adora��o
C�ntico de Adora��o

Quebra Gelo:
Como voc� v� a Semana Santa?

Edificação: Mateus 26.14-27, 66.

Introdução:
A Semana Santa tem in�cio com o Domingo de Ramos. Jesus sai de 

Betfag� montado num jumento e � acompanhado pelos ap�stolos. As pessoas 
colocam ramos pelo caminho em sauda��o ao Rei que vem. A multid�o grita: 
Hosana! Bendito o que Vem em nome do Senhor! Hosana! 

Diferente do que o povo pensava, Jesus n�o entra em Jerusal�m para ser 
coroado como rei pol�tico, mas para morrer pelos nossos pecados e ser o nosso 
salvador. Como Salvador Jesus reina sobre nossas vidas. O Evangelho de hoje 
fala da trai��o, da Santa Ceia e da condena��o do Senhor.

I. A traição
Jesus foi tra�do por um dos seus disc�pulos: Judas Iscariotes. 
Apesar de Judas pertencer ao grupo de Jesus, ele n�o era convertido. 

Como tesoureiro roubava o dinheiro que era colocado para o sustento do Senhor 
(Jo�o 12.3-6). Motivado pela gan�ncia e sabendo que os principais sacerdotes 
desejavam prender Jesus, disse (15): "Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei?" 

Judas recebeu trinta moedas de prata (valor que dava para comprar uma 
fazenda pequena). 
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Ao receber o dinheiro Judas começou a procurar um momento propício 
para entregar Jesus. 

Apesar de caminhar com o grupo de Jesus, Judas ainda estava preso ao 
mundo e a ganância. Muitas vezes pertencemos ao grupo do Senhor Jesus e ainda 
estamos presos ao mundo. Podemos hoje trair Jesus não vivendo o que Ele 
ensinou ou traindo, adulterando, o seu Evangelho para fins próprios. 

Judas trabalhava na obra pensando em sua ganância. Seu ideal era tirar 
vantagem financeira do ministério através do pecado.

Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo, 
a traição de Judas é o terceiro quadro mais importante da semana santa. 

Nós, como discípulos e discípulas, se não vigiarmos, poderemos trair o 
nosso mestre e caminhar para fora dos seus planos e propósitos.

Como um discípulo pode trair Jesus hoje?
Como discípulos somos falhos e limitados. Isso não justifica os nossos pecados, 
mas precisa ser um alerta para que vivamos em plena vigilância. Auxilie seu 
discípulo a vigiar. Leve a sua célula a viver sempre em vigilância com relação a 
prática do pecado. A voz do diabo sempre diz: "Isso não tem nada haver!". 
Cuidado com esta frase em sua vida, na vida do seu discípulo e em sua célula.  

II. O Local da Páscoa
A Páscoa do Senhor ocorreu na quinta-feira santa. Era o início da Festa 

dos Pães Asmos. Esta festa durava sete dias começando com a Páscoa (Ex 12.15-
20). 

No primeiro dia da Festa dos Pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e 
lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a 
Páscoa? (17).

Os discípulos não sabiam a onde fazer a festa, pois estavam fora de suas 
casas. Mas o Senhor Jesus ensina a confiar na providência divina. Deus já tinha 
preparado tudo. Por isso o Senhor diz (18): "Ide à cidade ter com certo homem e 
dizei-lhe: O Mestre manda dizer: O meu tempo está próximo; em tua casa 
celebrarei a Páscoa com os meus discípulos".

A jumenta não era de Jesus, a casa da última Páscoa também não era sua 
propriedade. Tudo estava sendo fornecido de forma sobrenatural pela providência 
divina, pois Deus tinha um plano par esta última semana de Cristo. Era 
necessário todos os preparativos para a morte e ressurreição do Senhor. 

Deus tem sempre seus planos e propósitos. Nossa salvação passou pela 
cruz de Cristo. Tudo foi preparado para que pudéssemos ser salvos pelo Senhor.

Judas acreditava no pecado para vencer na vida e Jesus acreditava apenas 
na providencia divina. 

Você tem testemunho da ação da providência de Deus em sua vida?
Você precisa aprender a confiar na providência divina. Deus estará preparando 
tudo para que seu projeto venha se cumprir em sua vida. Seja um dizimista fiel 
crendo na providência divina. Permanece caminhando na fé e no discipulado 

esperando a ação de Deus. Ensine seus discípulo a confiar no Senhor. Que sua 
célula seja um local vivo de testemunho e confiança em Jesus. 

III. O traidor indicado
No momento da Ceia Pascal, na parte da tarde, (20) Jesus faz uma 

declaração dura (21): "Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá". 
Isso levou os discípulos a uma profunda tristeza e cada um por si 

perguntou ao Senhor (22): "Porventura, sou eu, Senhor?" Jesus responde (23): "O 
que mete comigo a mão no prato, esse me trairá".

Judas foi culpado do ato da traição ou estava destinado para trair o 
Senhor? 

Pela onisciência divina, o Senhor já sabia que Judas iria lhe trair, contudo 
isso não o inocentou da culpa. Jesus diz (24): "O Filho do Homem vai, como está 
escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem 
está sendo traído! Melhor lhe fora não haver nascido!".

Quando chegou a vez de Judas ele disse (25): "Acaso, sou eu, Mestre?" 
Jesus responde: "Tu o disseste".

João 13.26, 27 traz a seguinte informação:  Jesus diz: O traidor "é aquele 
a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, 
tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, 
imediatamente, entrou nele Satanás. Então, disse Jesus: O que pretendes fazer, 
faze-o depressa".

Possuído por Satanás, Judas procura os soldados do templo e vai ao 
jardim do Getsêmani, para prender o Senhor Jesus. Este  lugar era muito 
conhecido pelos apóstolos (João 18.2), Com um beijo ele indica quem era Jesus 
no meio dos apóstolos (Lc 22.48).

Observe que mesmo participando da Ceia do Senhor, Judas é possuído 
por Satanás. As práticas litúrgicas não garantem a nossa salvação. Não basta 
participar dos cultos todos os domingos, precisamos ter uma vida em oração e 
integridade fazendo a vontade do Senhor. 

Somente a obediência nos levará a vitória mediante a graça.
Você tem sido obediente ao Senhor? Qual o fruto do desobediência?

Trabalhe para viver em obediência em todos os votos assumidos. Hoje você é de 
Deus. Seja um exemplo vivo para sua célula e para seu discípulo. 

IV. A Ceia do Senhor
A Ceia do Senhor ocorrida na quinta-feira Santa foi um memorial 

estabelecido como sacramento para a nossa salvação e memória do sacrifício na 
cruz.

Enquanto comiam a Páscoa (26) "tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, 
o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei; isto é o meu corpo (27)
A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: 


