
ESTUDO 11 
 
 

AS DUAS MESAS 
 
 
TEXTO: 1 Coríntios 11:20-26 
 
INTRODUÇÃO 

• Uma igreja cheia do Espírito Santo é imparável!  

• Quando o Espírito foi derramado em Atos, foi dada a largada no projeto mais espetacular 
da terra: a Igreja de Cristo! Essa Igreja continua viva, cheia de poder e carrega a 
presença de Deus, até que o nosso Senhor retorne. 

• Com o Espírito Santo agindo, vemos características marcantes na Igreja: Comunhão, 
sinais e maravilhas, impacto.  

• Queremos viver a Igreja do Novo Testamento, queremos viver tudo o que Deus tem para 
nós! Queremos viver avivamento!  

• Por isso não vamos parar de buscar a presença de Deus; não vamos parar de nos 
consagrar; não vamos parar de nos mover!  

• Se você quer fazer parte disso, envolva-se! Alinhe-se a tudo o que Deus está fazendo. 

• Faça parte do derramar do Espírito SEM PARAR; do mover de Deus SEM PARAR; da 
Igreja SEM PARAR! 

 
1. AS DUAS MESAS 

• Se você faz parte da Igreja de Cristo a comunhão não pode parar!  

• Mas que comunhão é essa? Quais são seus princípios e características? Como viver a 
verdadeira comunhão no Corpo de Cristo? 

• Hoje vamos conhecer as duas mesas. Deus quer estabelecer com a gente um conserto! 
Uma visão correta da mesa, nos dará uma visão correta do cristianismo e vai 
revolucionar a nossa vida. Você está preparado? 

• Leia 1 Coríntios 11:20-26. 

• Quando Paulo fala sobre a mesa ele não está falando apenas da ceia do Senhor, mas 
está apresentando uma visão fundamental sobre o cristianismo, está falando sobre o 
estilo de vida do cristão.  

• O entendimento errado da mesa e a postura errada diante da mesa impedem uma 
pessoa de viver tudo o que Deus tem para ela; fazem com que vivamos uma religião 
frustrante e incompleta. 

• Você se sente alimentado espiritualmente? 
 
2. ATITUDE CONDENADA 

• No texto que acabamos de ler Paulo está condenando uma atitude específica da igreja 
de Corinto. Que atitude é essa?  

• Paulo está condenando o fato daqueles irmãos chegarem com fome para a ceia; 
condenando o fato de terem uma atitude egoísta, de quererem mais e mais para si 
passando por cima dos outros para se satisfazerem. 

• Além disso, Paulo condena a atitude individualista, pois chegam à ceia cada um 
pensando em si, sem perceber que o especial da ceia é o fato de estarem juntos com 
outros irmãos. A ceia perde todo o sentido se a atitude for individualista.  

• A ceia é ambiente de COMUNHÃO!  

• Infelizmente, muitos cristãos têm hoje em dia a mesma atitude condenável que vemos 
em Corinto.  



• Muitos procuram a Deus, igrejas e células apenas preocupados como o que podem 
receber, preocupados com aquilo que pode suprir suas próprias necessidades. 

• A mesma repreensão feita aos coríntios se aplica hoje a muitos cristãos: “vocês se 
ajuntam e só estão preocupados com o que cada um pode comer, com o que cada um 
pode receber”. Paulo está erradicando a ideia de que a vida cristã é só para você. 

• Qual tem sido a sua atitude cristã? Você tem andado focado apenas naquilo que pode 
receber de Deus e da igreja? 

 
3. A MESA DE CRISTO 

• Entenda a profundidade desse questionamento de Paulo: Será que vocês não têm casa 
onde comer e beber? 

• Conheça e desfrute da MESA DE CRISTO! A mesa de Cristo está no secreto e cada 
cristão é chamado a se saciar nessa fonte inesgotável. É diretamente na presença de 
Deus que somos alimentados, que somos curados e transformados. É na mesa do 
secreto com 

• Cristo que crescemos em maturidade espiritual, que nos tornamos cristãos vivos e 
preenchidos. 

• O evangelho troca nossa perspectiva: não há miserável no evangelho, não há quem não 
tenha nada para repartir.  

• Todos têm todos os suprimentos necessários diretamente em Cristo e todos tem algo a 
repartir.  

• Todos são livres para sair da sua miséria emocional e social caso tenham se encontrado 
com Jesus verdadeiramente.  

• O evangelho diz que você é rico porque tem a Cristo, pois quem tem a Cristo tem todas 
as coisas. 

• Quem aprendeu a comer em casa não fica com fome. Muitos não tem comido em casa 
e chegam na igreja ou na célula com fome, esperando que um líder, um supervisor ou 
um pastor o alimente. 

• Não há nada que se possa fazer por um crente que não quer viver no secreto.  

• Não há nada que resolve a fome de alguém que está mal nutrido da mesa de Deus.  

• Se você não comer da mesa de Cristo, você se frustrará tentando comer da mesa dos 
homens. 

• Onde você tem buscado seu alimento espiritual? Você tem se saciado no secreto, na 
mesa de Cristo? 

 
4 A MESA DA IGREJA 

• Em oposição à atitude condenável de ir para a ceia querendo matar sua fome, Paulo 
nos apresenta a atitude correta, a atitude de Cristo: “Pois recebi do Senhor o que 
também lhes entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, 
tendo dado graças, partiu-o.” (v. 23). 

• Jesus tinha todos os motivos para pensar em si, focar nos seus próprios problemas, 
afinal estava para ser morto e acabara de ser traído pelos seus amigos. Mas qual foi a 
atitude de Jesus? Ele repartiu! 

• Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Olhando para este texto de Coríntios 
aprendemos que existe a mesa do Senhor e a mesa da Igreja.  

• Na mesa do Senhor, que está no secreto, você recebe. Na mesa da Igreja, que está na 
comunhão, você reparte.  

• Na mesa da Igreja você reparte o que você pegou na mesa do Senhor. Esse é o 
propósito de nos reunirmos, de estarmos em comunhão. 



• O único lugar onde todos podem dar, do menor ao maior, é na igreja. Nossa atitude 
deveria sempre ser: se eu estou aqui nessa célula e nessa igreja, não vou só comer, 
mas vou partir o pão.  

• Cristo não é visto no pão comido e sim no pão partido, foi assim que os olhos dos 
discípulos no caminho de Emaús foram abertos.  

• Cristo é visto quando posso entregar alguma coisa, foi assim na multiplicação dos pães 
quando aquele garotinho deu toda sua provisão. 

• Você é um crente maduro quando vai para a célula e para a igreja na expectativa do 
que você vai repartir e não naquilo que você vai receber.  

• Os ambientes mais infantilizados, que se parecem com berçários espirituais, são 
aqueles que as pessoas vêm somente para receber. Igrejas e células maduras são 
aquelas onde cada um coloca na mesa o que recebeu no secreto do Senhor.  

• Cada um buscou direto na fonte e veio para o momento de comunhão a fim de repartir. 
Cada um se alimenta em casa porque na igreja e na célula você está para repartir.  

• Assim, nunca faltará alimento em nossas reuniões e os que passam fome, os que não 
conhecem a mesa do secreto, poderão comer com fartura.  

• Nossa comunhão e nossos encontros à mesa não podem ser focados em saciar os 
próprios crentes, mas sim para matar a fome de que não tem acesso ao verdadeiro 
alimento. 

 
CONCLUSÃO 

• Muitos cristãos maduros saem das células e cultos se sentindo com fome, pois não 
entendem que ali estão para repartir, já que seu alimento está no secreto, na fonte 
inesgotável que é Cristo. 

• Muitos não-cristãos saem das células e cultos com fome, pois encontram cristãos 
“maduros” voltados para si mesmos, brigando egoisticamente e não deixando sobrar 
comida para os miseráveis (os que nada têm). 

• Você se encaixa em algum destes grupos? Qual atitude você precisa mudar hoje? 
 


