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Campanha: Restauração do Culto 

Aula 4 – Como participar da Santa Ceia 

 
 

 Para você professor (a) 
 
O momento da Santa Ceia é um momento de intimidade com o Senhor, e comunhão  que deve ser feito 
até Jesus voltar. Alguns religiosos dizem que as crianças não podem participar da Ceia porque não 
foram batizados e também porque não conseguem compreender o que significa realmente. Mas isso 
não é verdade. Na Igreja primitiva as crianças eram incluídas no momento da Ceia junto com os 
adultos. 
Êxodo 12.26-27( “Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é esse? Respondereis: É o sacrifício 
da Páscoa do Senhor”) 
Não havia distinção de idade para celebrar a Santa Ceia. E com Jesus não foi diferente. Em Mateus 
19.14 Ele diz Deixai vir a mim as crianças porque das tais é o Reino dos céus! 
Se as crianças eram e sempre foram bem vindas por que não participar de um momento como a Santa 
Ceia? Elas podem e devem participar pois o próprio Senhor Jesus disse que deveriam deixar as 
crianças irem até Ele.  
Devemos incentivar as crianças a participar e ensiná-las  que é um momento de comunhão e de refletir 
sobre seus erros, pois as crianças também erram, quando falam examine-se o homem a si mesmo 
muitos acham que as crianças não conseguem se auto- examinar mas conseguem sim. Elas sabem e 
conseguem compreender o que é certo ou errado. 

Base Bíblica 
 
1 Coríntios 11.17-33 
Mateus 19.14 
Lucas 22.7-23 
Êxodo 12.26-27 
  

OBJETIVO 
  
Ensinar as crianças o verdadeiro sentido da Santa Ceia e o respeito por esse momento. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças no momento da Santa Ceia brincam com o pão e o cálice, querem pegar vários 
pedaços de pão, não compreendem o motivo de participarem dessa comunhão. Outras não participam 
da Ceia pois os pais acham que ainda é muito cedo. A religiosidade tem matado muitas vezes o 
relacionamento das crianças com Deus. O que as torna adolescentes que não dão importância se 
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participam ou não dos Cultos e da comunhão com a Igreja, E  adultos que servem a Deus no 
“automático” ou se desviam dos caminhos do Senhor. O Senhor nos ensina que Todas as crianças 
podem e devem estar presentes em todos os momentos na Igreja Mt 19.14. Se ensinarmos as crianças 
a verdade e plantarmos em seus corações sentimentos de respeito, e amor pela casa do Senhor e 
todos os momentos durante o Culto, cada vez mais o interesse em estar na Igreja e participar da Santa 
Ceia estará maior e elas se tornarão adultos conhecedores da Palavra de Deus que buscam ao Senhor 
e se entregam verdadeiramente. 
 

Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Faça embrulhos de papel cada um diferente do outro em tamanho e cor. Pode usar a criatividade 
podem ser caixas de presente, sacolinhas, e dentro de cada “ presente” Deixe um bilhete escrito: Eu te 
dou a minha vida! É importante que a sala esteja arrumada já com os presentes e a Santa Ceia antes 
das crianças chegarem. 
 
Deixe preparado a Ceia com o pão e o cálice para servir as crianças. 
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Contando a História
 
Hoje é um dia muito muito especial aqui no Kids. Vocês viram que temos vários presentes ? Sabem pra 
quem são esses presentes? ( Deixe eles falarem) Tem presente para todo mundo aqui. Cada um de 
vocês vai ganhar um. 
Distribua para as crianças os presentes e peça para abrirem.  Alguns podem ficar chateados por só ter 
um pedaço de papel dentro. Peça para lerem e explique. 
“ Eu te dou a minha vida” 
Genteeeee foi Jesus que deixou esse presente para todos nós. 
Quando abrimos os presentes pensamos que poderia ser um brinquedo, uma roupa, um sapato não é 
mesmo? E nos esquecemos do nosso maior tesouro, que é Jesus! Ele é nosso presente, entregou sua 
própria vida porque Ele nos ama. Ele morreu na cruz, sentiu tanta dor porque quer que sejamos muito 
felizes, e pra nos libertar dos nossos pecados. E por que Ele sofreu no nosso lugar um dia vamos poder 
morar lá no céu com Jesus!  
Na Bíblia fala que Jesus ensinou seus discípulas a participarem da Santa Ceia para lembrar sempre 
que Jesus morreu por nós e voltará para nos buscar e morar lá no céu! É muito lindo isso não é 
mesmo? Todas as vezes que participamos da Santa Ceia e comemos o pão e bebemos o cálice é um 
momento de intimidade que você tem com o Senhor , um momento que você diz que O ama e está 
esperando Ele voltar. Momento que paramos pra pensar quando erramos e pedimos perdão a Deus 
também pelas coisas erradas. E nos alegramos em saber que o bem venceu o mal , porque sabemos 
que Jesus morreu porque nos amou, sofreu tanto naquela cruz mas depois Ele ressucitou, venceu a 
morte e por isso podemos ficar felizes.  
Distribua a Ceia entre as crianas e explique: 
 O pão rerpresenta o corpo de Jesus que foi machucado na cruz pra nos livrar de todo o mal. 
 E o cálice como suco representa o sangue de Jesus que foi derramado para nos lavar e perdoar todos 
os nossos pecados. 
Por isso a ceia é algo muito precioso!  
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A Bíblia nos ensina a nos examinarmos antes de participar da ceia. Sabe o que significa ? Precisamos 
limpar nosso coração de tudo o que fizemos de errado, de todo pecado. Pois para participar da ceia é 
necessário ter santidade.  
Essa é uma condição para participar da Santa Ceia. 
Mas depois que você já se limpou do pecado, você pode comer e beber a ceia.  
Sabe crianças, a Bíblia nos ensina também que a ceia é uma lembrança da vitória de Jesus na cruz. 
Não é um lanchinho para encher a barriga das pessoas. Cada um precisa tomar o lanche em outro 
momento. A ceia é um ato profético, que fazemos em santidade. Você sabiam que ate para preparar a 
ceia as pessoas precisam estar em oração e santidade? Isso porque esse momento é santo e precioso. 
Então agora você já sabe. Todas as vezes que participarmos da ceia lembraremos da aliança do 
Senhor com a gente e faremos isso com muito respeito e santidade. 
 

Versículo  
 
1 Coríntios 11.26” Porque toda as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a 
morte do Senhor até que Ele venha.” 
 

Verificação do Ensino 
 
-Por que devemos participar da Santa ceia? 
- O que significa o pão? 
- E o cálice o que representa? 
- Como devemos participar da Santa Ceia 
 

Atividade 
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Lembrancinha         
 

Tubetes ou potinhos com confeitos de chocolate ou balas 
 

 
 
 
 
Boa aula!  
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