
Uma Refeição Celestial 
com Jesus

(Apocalipse 19:6–9)

A Bíblia diz que, um dia, Jesus vai nos convidar para uma 
refeição especial , um banquete real com Ele, nosso magnífico 
Rei. Vão participar muitas e muitas pessoas. Esse banquete 
será a comemoração especial do fim de uma era, e o fim do 
sofrimento e da injustiça que muitas pessoas sofrem. Será um 
momento em que nos uniremos a outros – nossos familiares, 
nossos amados, e amigos novos e antigos – para desfrutarmos 
de uma refeição juntos.   

  A Bíblia chama essa refeição de “a ceia das bodas do 
Cordeiro”, uma festa para a qual todos estão convidados.

“Ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de 
muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia: ‘Aleluia! 
Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.  
Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória.’” 

“Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das 
bodas do Cordeiro.”
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