25 de janeiro de 2021
Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
Como uma comunhão centrada em Cristo através do Congresso Ministerial Internacional da
Igreja de Deus (Sétimo Dia), celebramos e proclamamos o Senhor Jesus Cristo no memorial
anual da Ceia do Senhor.
O serviço deste ano será realizado na sexta-feira à noite, 26 de março de 2021.
É um momento de profunda reflexão sobre o preço pago pela nossa redenção, sobre a
natureza do amor de Deus e sobre qual deve ser nossa resposta pessoal, como resultado de
sermos escolhidos por Jesus.
O Senhor Jesus Cristo ordenou-nos que nos lembrássemos Dele dessa forma, até que Ele
retornasse. Assim, participamos do símbolo do pão, do cálice da aliança do fruto da vide, e
levantando-nos da mesa da comunhão, pegamos uma toalha e lavamos os pés uns dos
outros.
Este serviço memorial compartilhado em comunidade proclama o significado da morte de
Jesus e o que significa o poder da Sua ressurreição.
Para aqueles que possam achar útil, nós produzimos dois vídeos no ano passado que estão
disponíveis no site do CMI - https://imc.cog7.org/video.html. Um vídeo refere-se ao modo
de celebrar a Ceia do Senhor em casa, se, como igreja em comunidade, você ainda não
consegue congregar devido a restrições de saúde pública.
Oramos para que nos próximos dois meses, na preparação para esta importante
comemoração para os membros batizados do Corpo de Cristo, possamos meditar
cuidadosamente e consideremos o rico significado transmitido através dos símbolos deste
serviço anual. Lembre-se, a Ceia do Senhor é um memorial da Sua morte e uma proclamação
de Sua glória e preeminência.
Vamos orar com ainda mais convicção, em nome de Jesus, para que sejamos “dignos de
estar diante do Filho do Homem”.
Em nome de Jesus e em nome do Congresso Ministerial Internacional,
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