
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

           
 

A CEIA DO SENHOR, 

UMA OPORTUNIDADE DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

I COR 11:23-34 

 

            Paulo foi informado que a Igreja em Corinto estava realizando a Ceia do Senhor, 

não para melhorar a sua qualidade de vida, mas para piorar (I Cor 11:17). Aquilo que 

era a Festa do Ágape, do Amor, estava virando um mero cerimonial, uma Festa onde 

privilegiava os que tinham melhores condições financeiras (os pobres ficavam só 

olhando os ricos comerem e beberem até se embriagar...).  

           A Ceia do Senhor foi deixado como uma Ordenança para a Igreja, a fim de que a 

Igreja pudesse, periodicamente, avaliar a sua Qualidade de Vida Espiritual, onde cada 

um dos seus Membros do Corpo pudesse fazer uma Auto-Avaliação das suas vidas, do 

seu a)Relacionamentos com Deus; b) Relacionamento com a Igreja; c) Relacionamento 

com a sua Família; d) Relacionamento na sociedade.  

          Paulo então afirma que “A FALTA DE DISCERNIMENTO DO CORPO DE 

CRISTO” estava gerando suas CONSEQUÊNCIAS: a) FRACOS; b) ENFERMOS; c) 

MORTOS!  

         “... SEM DISCERNIR... EIS A RAZÃO PORQUE...”: 

DISCERNIR=DIAKRINO= separar, fazer distinção, preferir...aprender por meio de 

habilidade de ver diferenças... ! SE VOCÊ NÃO VÊ DIFERENÇA entre o santo e o 

profano, saber separar, santificar a igreja... IGREJA FISICA E ESPIRITUAL...  

        Seria a CEIA DO SENHOR uma OPORTUNDIADE QUE DEUS DÁ AOS 

MEMBROS DO CORPO para ao se AUTO-AVALIAREM, MELHORAREM A SUA 

VIDA ESPIRITUAL? E UMA VEZ SENDO REPROVADOS, SERIAM JULGADOS, 

ISTO É, DISCIPLINADOS PARA NÃO SEREM CONDENADOS COM O MUNDO 

(I COR 11:32)! 

         VOCÊ ACREDITA QUE DEUS DISCIPLINA A SUA IGREJA, OS MEMBROS 

DO CORPO, OS DISCÍPULOS...? 

        HEB 12:6 “Disciplina/Castigo” de Deus (Heb 12:6 “Pois o Sr. Corrige ao que Ama 

e Açoita a todo o que recebe por filho”). 

         Os irmãos na Igreja em Corinto estavam com uma baixa qualidade de vida 

espiritual, pois o texto bíblico nos revela que havia entre eles: dissensões, facções, 

partidos, embriaguês, desprezavam uns aos outros, provocam vexame na Igreja... (I Cor 

11:18-22)! Deus então resolveu aplicar uma Disciplina, uns Castigos e Açoites mesmo, 

para que eles sentissem na pele e assim, quem sabe, mudassem... A Disciplina de Deus 

ela não é apenas “Punitiva”, mas principalmente Didática, Corretiva...! 
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         PAULO nos fala em I COR 5:5 de um caso de DISCIPLINA onde “o corpo fosse 

entregue a satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no Dia 

do Senhor”! 

         Vejamos sobre essas DISCIPLINAS APLICADAS POR DEUS: 

 

I – FRAQUEZA – “ASTENEIS” 

1.1 – Fraqueza da Carne: Rom 6:19 “Falo como homem por causa da fraqueza da 

vossa carne...”! Encontramos aqui a mesma palavra no texto grego (Asteneis), 

para falar da fraqueza da Carne que acaba cedendo ao Pecado. E o ap. Paulo 

nos adverte que: “O Salário do pecado é a morte” (Rom 6:23). – Deus permite 

que a nossa própria fraqueza da Carne nos derrube, nos arraste ao pecado e 

assim caiamos em pecado, em vergonha, podendo até a chegar a morte física, 

se não Mudarmos...!  

           

1.2 – Fraqueza Financeira: ATOS 20:33-35 “De ninguém cobicei prata nem ouro... 

estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo... 

Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os 

“ASTENEIS”/Enfermos...”! – podemos cair em Prejuízo, em desgraça 

financeira, fruto do nosso pecado e como conseqüência, Deus nos deixa 

padecer necessidades para ver se a gente aprende a Honrá-Lo, Honrando a Sua 

Igreja...! 

 

1.3 – Fraqueza na FÉ: Vejamos a palavra “asteneis” em ROM 14:21 a 15:1 ONDE 

PAULO TRATA DOS CRENTES FRACOS NA FÉ!  

 

         Vejamos também “Asteneis” em ROM 4:19 quando PAULO NOS APRESENTA 

ABRAÃO COMO ALGUÉM QUE JAMAIS ENFRAQUECEU NA SUA FÉ, pois 

sendo já de 100 anos... “... sem se enfraquecer na fé...”!  

         Se enfraquecermos na Fé, nada conquistaremos e ainda provocaremos a ira de 

Deus, entristecendo o coração de Deus, deixando de dar prazer ao Senhor...: Heb 

10:38... “O meu justo viverá pela fé...”! 

 

II- ENFERMIDADES – “ARROSTOI”  

(5 X traduzida por ENFERMOS) 

        SEM FORÇA, FRACO, ENFERMO... 

       Tem muita gente doente da alma nas igrejas, tem muita gente levando uma vida de 

tristeza, desesperança e atraindo enfermidades as mais diversas como fruto de 

problemas espirituais. O Pecado causa Doença (Tiago 5:14-16)! 

       Em MATEUS 14:14 vemos que “Jesus curou os enfermos (arrostoi)”. Essa palavra 

não é “figurada”, mas é literal. Paulo está denunciando doenças, enfermidades no meio 

da Igreja, fruto do Pecado!  



       Tem muita gente doente no corpo, devido a enfermidades da Alma que se reflete no 

corpo. III João 2 nos fala que se a nossa alma estiver bem, teremos saúde! 

       Muitos nas igrejas podem estar doentes por conta de pecados não confessados, não 

abandonados, ESCONDIDOS... Ai DEUS vem e DISCIPLINA PARA NÃO 

CONDENAR NO ÚLTIMO DIA... AÍ SATANÁS ENTRA EM AÇÃO e lança suas 

enfermidades...! 

        Como vai o seu Relacionamento com os Irmãos, com a sua Família, com o seu 

Cônjuge, com o seu Líder...? Como vai a sua saúde? – Li certa ocasião uma listagem 

enorme de doenças psicossomáticas, onde cada uma tinha uma relação direta com 

determinados órgãos, provocando várias enfermidades (úlceras, gastrites, enxaqueca até 

câncer...)! 

       

III- MORTES – “KOINONTAI” (18 X) 

         KOINONTAI = metáfora, significando DORMIR, colocar para dormir... 

MORRER! – LAZARO KOINONTAI / DORME... JOÃO 11:11 JESUS DISSE Q 

LAZARO DORMIU E ELE IRIA ACORDÁ-LO!  

        ATOS 5:5 ANANIAS E SAFIRA MORRERAM...  

        Portanto, concluímos que o sentido figurado para “Dormir” é realmente a Morte 

Física como resultado do Pecado no Meio da Igreja! 

        O PECADO PODE PROVOCAR DOENÇAS¿ SIM OU NÃO¿  Quando Jesus 

curou um Paralítico no Tanque de Betesda que sofria há 38 anos, lhe disse: “... olha, já 

estás curado; não peques mais, para que não te suceda coisa pior” (JOÃO 5:14)! 

       Ora, se cremos que o Pecado provoca enfermidades, então é fácil a gente crer que 

um enfermo pode morrer, se não for devidamente medicado...!!! 

    Hoje, Deus vai derramar remédio na sua ferida, na sua enfermidade e vai te perdoar e 

te curar...!!!   

 

CONCLUSÃO: Hoje é dia de Cura, de Perdão, de Reconciliação e de Salvação! 

Satanás vai ficar Indignado, Revoltado, pois hoje ele vai perder muitas das suas “Setas 

malignas” de enfermidades...!!! 

     Hoje é dia de Pedir Perdão, de Liberar Perdão, de se Arrepender de Pecados... É dia 

de Vitória sobre o pecado, sobre satanás, sobre as enfermidades...!!! 
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