
  

   

 
 
FAÇAM ISTO EM MEMÓRIA DE MIM 

Lição de Célula – 80/2018 

 

 

I Coríntios 11:23-24 - Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês: que o 

Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: 

“ Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim”. 

 

 

Uma mensagem de Jesus, um princípio, uma orientação: que na noite em que foi traído, Ele pegou o pão e deu 

graças. Um relato de dualidades absurdas: traição e o mais alto nível de memorial da obra de Cristo, traidor e 

Jesus, trevas e luz. As dualidades e os extremos por certo que também serão vivenciados em nossa vida 

pessoal. Não importa o que está acontecendo com você, se tem alguém traindo, se você está desanimado, 

angustiado ou magoado, saiba que as dualidades são normais enquanto estivermos aqui nesta terra, mas elas 

não devem anular o seu posicionamento diante de Deus. Por isso que Jesus, na noite em que foi traído 

continuou fazendo o que Deus queria que fizesse.  As dualidades não devem te impedir de fazer o que Deus 

quer que você faça. 

 

Decida se apropriar da qualidade de Cristo, ainda que esteja na noite da traição, em situações tão difíceis, tão 

pesadas, decida ir para a presença do Senhor e fazer o que realmente importa, a sua vontade. 

 

Na noite em que foi traído Jesus deu Graças. Quando as coisas não andam bem, as pessoas tendem a não 

quererem ir à igreja, a se afastarem das pessoas, se esmorecerem..., mas Jesus não, na noite em que foi traído, 

sabendo da sua morte, Ele deu graças a Deus. Assim como Jesus, sem nos importar com as circunstâncias que 

nos cercam, devemos dar graças a Deus. 

 

Jesus disse: “Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim”.  

Fazer o quê? 

 

Durante a ceia, o jantar os com os seus discípulos, Jesus levantou o pão e deu graças a Deus e disse: “Isto é o 

meu corpo...”, contudo o que estava prestes a acontecer, Jesus decidiu fazer o que mais importava, a vontade 

do Pai. Para Jesus não importava se era a noite da traição, não importava se ia ser entregue, se ia morrer na 

cruz, o sofrimento que viria em seguida.... Simplesmente Ele deu graças a Deus.  

 

Façam isto, na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão, deu graças e decidiu se entregar para Deus. Não 

importa as circunstâncias, as dificuldades que o cercam, se as coisas não vão bem, ou sofrimentos que possam 

vir, decida dar graças a Deus, se doar, render e se entregar a Ele. 

 

Hoje, renove a sua aliança, os seus votos, o seu compromisso com o Senhor, a sua vida de santidade, suas 

premissas, doe o seu coração como oferta ao Senhor. Deseje ardentemente cantar louvores, adorá-lo, professar 

a sua fé, ser e viver como Jesus, compartilhar de Jesus, se expressar e se doar para Jesus. 

 

 

 

Ore uns pelos outros dando graças a Deus. 


