
A Última Ceia
(Lucas 22:7–38, Marcos 14:12–26, Mateus 26:17–30, João 13 e 14)

Jesus havia pedido a Pedro e João para prepararem a 
refeição da Páscoa que iriam comer. Durante a refeição, Ele disse  
aos Seus doze discípulos: “Eu desejava ansiosamente comer 
com vocês esta Páscoa, antes do Meu sofrimento. Não voltarei a 
comê-la, até que o objetivo da Páscoa seja cumprido no reino de 
Deus.”

Jesus pegou o copo de vinho, agradeceu, e disse: “Tomem 
este copo e dividam-no entre vocês. Não voltarei a beber vinho até 
ser chegado o reino de Deus.”

Jesus agradeceu pelo pão, e depois repartiu-o pelos 
discípulos. “Este é o meu corpo que entrego por vocês. Peço-lhes 
que façam isto em memória de Mim.”

Depois da ceia, Ele pegou o copo e disse: “Este copo é o novo 
testamento no Meu sangue, que é derramado por vocês.”

Mais tarde, nesse mesmo dia, o diabo levou judas Iscariotes 
a trair jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia colocado tudo sob o 
comando dEle e que Ele havia vindo de Deus, sabia que estava 
próxima a hora de voltar para junto de Deus.
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