
Santa Ceia 



Em primeiro lugar JESUS não excluiu as 
crianças de estarem na presença dele, mesmo  
nos momentos quando “todos” entenderam que 
lá não era o lugar delas ; elas atrapalhariam  ou 
importunariam.

Mateus 19:14 
Jesus, porém, disse: — Deixem os pequeninos e 
não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é 
o Reino dos Céus.



Sim, mas será que a 
criança pode participar  

de um momento tão sério 
e importante que é 

A CEIA DO SENHOR?



Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio 
deles,
e disse: Em verdade vos digo que se não vos 
converterdes e não vos fizerdes como crianças, de 
modo algum entrareis no reino dos céus. 

Mateus 18:2-3

Jesus fala da necessidade  de  nos transformarmos  em  
crianças…, nos tornarmos puros, crermos 
incondicionalmente  em nosso Pai… A criança acredita 
plenamente no que lhe é dito e ensinado e, com pureza, 
ama  a quem lhe concede direção, tendo absoluto o que 
aprende… (Bíblia Apostólica pg.1308)

Observação:  
Não é a criança que tem que se  tornar adulto



Quem  vai ensinar a 
seriedade deste 

momento tão precioso e 
especial para quem tem 

Jesus no coração?



Vamos 
lá?



1) A criança precisa 
entender  que  este  

momento é 
MUITO SÉRIO



2) No culto de Ceia, 
prepare uma mesa com 
os elementos básicos da 
Ceia : Pão e Suco - 

3) Faça uma decoração 
básica e simples (como a 
da imagem). 

O menos é mais!
No momento da Ceia as 

únicas imagens que 
importam, são o Pão e o 

Suco.
Evite mostrar outras figuras. 



4) Todos receberão os 
“kits prontos”

(algumas crianças 
precisarão de ajuda. Já 
deixe avisado para que 

não fiquem ansiosos 
porque as professoras 

vão ajudar)



5) Todos devem ficar em silêncio 
apenas ouvindo o que a professora 
vai falar.
Deus vai ministrar o coração delas e 
elas receberão como Jesus falou!



6) Pegue sua Bíblia e abra em Mateus 
26:26-30  não há necessidade de ler,  
mas esteja com a Bíblia para que 
saibam que é a verdade. A criança 
precisa saber que não é uma histórinha, 
mas é A VERDADE !



“Crianças, este é um momento muito especial. É 
a ceia do Senhor! Jesus mandou seus amigos 
lembrarem dele e agora vamos fazer o que 
Jesus mandou. Ouçam: 

Estava chegando a hora de Jesus ir com Deus. 
Jesus ia morrer na cruz, então ele queria ter 
uma última refeição; um último jantar; uma ceia  
com seus amigos, os discípulos. 

Ele pediu pra eles arrumarem um lugar especial 
. Eles arrumaram.

Jesus, queria falar uma coisa muito importante 
para eles, que eles não poderiam esquecer 
nunca, nunca!” 



“Como será que eles podem 
lembrar para sempre?

Na mesa tinham outras 
coisas,  mas Jesus escolheu 
dois alimentos que em todos 
os tempos sempre eles 
teriam:
Ele escolheu o PÃO e o 
SUCO DE UVA.

Ele pegou o PÃO, repartiu 
com todos os seu amigos e 
disse assim:

“Todas as vezes que você estiverem juntos , 
vocês precisam lembrar de mim. Então, 
peguem  o pão e pensem no meu corpo que 
sofreu, que doeu muito, que eu dei para morrer 
no lugar de vocês. Porque eu AMO vocês!



7) Peça que todas fechem os olhos e comecem 
a lembrar de Jesus. De como Deus é bom que 
nos ama muito e nos salvou de todo mal, e falar 
uma palavra de amor bem linda para Deus:
“Eu te amo, meu querido Deus. Obrigado!”

“Agora todos 
podem comer!”



“ Depois que todos comeram, Jesus pegou a 
taça de suco de uva; o cálice,  e disse:

Este suco é uma nova aliança ; um novo 
combinado que eu faço com vocês. Este suco 
representa meu sangue que vai salvar vocês. 
Lembrem de mim todas as vezes que vocês 
beberem. Vocês vão fazer isto até o dia dia em 
que eu voltar.”



“ Todos pegaram seus 
cálice e beberam, 
junto com  Jesus. 
Vamos beber, nós 
também?
Levante seu cálice pro 
alto e diga:

Onde está ó morte, a 
sua vitória?
A vida venceu a 
morte!

O meu Redentor 
VIVE!!!

Bem alto  outra vez: O MEU REDENTOR 
VIVEEEE!!



Depois que todos beberam, 
eles cantaram um louvor !

Vamos cantar?



Ministrar a Santa Ceia para Crianças é uma 
prática.
Vamos lembrar que este momento é puro e 
precioso e quem ministra os coraçõezinhos 
delas, é o Espírito Santo de Deus.
Vamos crer na Palavra que precisamos ser 
como crianças!
Por isso, se prepare ore e consagre este 
momento a Deus, que você seja um 
instrumento que Deus possa usar.
Clame para que as crianças sejam 
marcadas no seu espírito.
A cada ceia elas ganharão mais e mais  
maturidade !

IMPORTANTE

Deus abençoe ! 
Equipe pedagógica 


