
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. O que se achava ligado ao culto de Deus  
antes do primeiro advento? 



Ora,  
também a primeira tinha ordenanças de culto divino,  

e um santuário terrestre. 
 

Hebreus 9:1 



2. Para quem apontava as ofertas sacrificiais? 



E andai em amor,  
como também Cristo vos amou,  

e se entregou a si mesmo por nós,  
em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. 

 
Efésios 5:2 



3. Que deseja o Senhor que conservemos em  
nossas mentes? 



Pelo qual também sois salvos se o retiverdes  
tal como vo-lo tenho anunciado,...  

que Cristo morreu por nossos pecados,  
segundo as Escrituras, e que foi sepultado,  

e que ressuscitou ao terceiro dia,  
segundo as Escrituras. 

 
1 Coríntios 15:2-4 



4. Que ordenança celebra o sepultamento  
e a ressurreição de Cristo? 



Sepultados com ele no batismo,  
nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus,  

que o ressuscitou dentre os mortos. 
 

Colossenses 2:12 



5. Para que fim foi instituída a ceia do Senhor? 



Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei:  
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,  

tomou o pão; e, tendo dado graças, o partiu e disse:  
Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós;  

fazei isto em memória de mim. 
 

1 Coríntios 11:23,24 



6. O que é simbolizado pelo vinho? 



Semelhantemente também, depois de cear,  
tomou o cálice, dizendo:  

Este cálice é o novo testamento no meu sangue;  
fazei isto, todas as vezes que beberdes,  

em memória de mim. 
 

1 Coríntios 11:25 



7. Que ensino contém no pão e no vinho? 



Porque todas as vezes  
que comerdes este pão e beberdes este cálice  
anunciais a morte do Senhor, até que venha. 

 
1 Coríntios 11:26 



8. Que advertência é feita para que não tomemos  
parte nesta ordenança indignamente? 



Portanto, qualquer que comer este pão,  
ou beber o cálice do Senhor indignamente,  

será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 
Examine-se, pois, o homem a si mesmo,  

e assim coma deste pão e beba deste cálice. 
Porque o que come e bebe indignamente,  

come e bebe para sua própria condenação,  
não discernindo o corpo do Senhor. 

 

1 Coríntios 11:27-29 



9. Que preparo deve ser feito para essa comunhão? 



Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 
e assim coma deste pão e beba deste cálice. 

 
1 Coríntios 11:28 



10. O que é essencial para a comunhão cristã  
e a purificação do pecado? 



Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está,  
temos comunhão uns com os outros,  
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,  

nos purifica de todo o pecado. 
 

1 João 1:7 



11. Que mais elevada comunhão é dada ao cristão? 



O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, 
para que também tenhais comunhão conosco;  

e a nossa comunhão é com o Pai,  
e com seu Filho Jesus Cristo. 

 
1 João 1:3 



12. O espírito de Deus batiza a Nova Criatura  
para que ela possa realizar que obra? 



E perseveravam na doutrina dos apóstolos,  
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 

 
Atos 2:42 



13. Qual a comunhão que o Senhor Jesus Cristo, 
espera de nós como igreja? 



E era um o coração e a alma da multidão dos que criam,  
e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía  

era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 
E os apóstolos davam, com grande poder,  

testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,  
e em todos eles havia abundante graça. 



Não havia, pois, entre eles necessitado algum;  
porque todos os que possuíam herdades ou casas,  
vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido,  

e o depositavam aos pés dos apóstolos. 
E repartia-se a cada um,  

segundo a necessidade que cada um tinha. 
 

Atos 4:32-35 



14. Quais os segredos para a verdadeira comunhão? 



(1) Exortai-vos e edificai-vos uns aos outros... (1Ts 5.11)  
 

(2) Que vos ameis uns aos outros. (João 15.17) 
 

(3) Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal,  
preferindo-vos em honra uns aos outros. (Rm 12.10) 

 

(4) Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. (Ef 5.21) 
 

(5) Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. (1Ts 4.18) 
 

(6) Sendo hospitaleiros uns para com os outros,  
sem murmurações. (1Pd 4.9) 



Não sejamos cobiçosos de vanglórias,  
irritando-nos uns aos outros,  

invejando-nos uns aos outros. (Gl 5.26) 
 

Antes sede uns para com os outros benignos, 
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,  

como também Deus vos perdoou em Cristo. (Ef 4.32) 



15. Qual a grande prova da comunhão de que estamos 
em plena obediência a lei do Senhor? 



Se alguém diz:  
Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso.  

Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu,  
como pode amar a Deus, a quem não viu? 

 
1 João 4:20 



16. Que ordem deu o SENHOR para Seu povo  
exercitar o amor ao próximo e a comunhão? 



congregai o povo, santificai a congregação,  
ajuntai os anciãos, congregai os meninos,  

e as crianças de peito; saia o noivo da sua recâmara,  
e a noiva do seu tálamo. 

 
Joel 2:16 



Congregai-vos, sim, congregai-vos,  
ó nação não desejável; 

 
Sofonias 2:1 
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