
Uso do véu e
ceia do Senhor 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber reafirmar os princípios bíblicos sobre o papel da 
mulher no culto cristão, 
relembrar os princípios importantes sobre a ceia 
do Senhor; 

sentir desejar a celebração de cultos públicos e 
ordenanças que agradem ao Senhor;

agir adotar os princípios bíblicos na composição das 
celebrações cristãs. 



Dois assuntos são o alvo deste nosso estudo.
Ambos dizem respeito à participação no culto
cristão - a conduta das mulheres e a celebração da
ceia do Senhor.

Introdução



I. A sujeição e a igualdade 
da mulher (1Co 11.2-16) 

1. O princípio estabelecido (1Co 11.3) 

2. O princípio aplicado (1Co 11.4-6) 

3. O princípio defendido (1Co 11.7-10) 

4. O princípio harmonizado (1Co 11.11-12) 

5. O princípio refletido (1Co 11.13-16) 



Aplicação para hoje

O texto examinado contém norma para o
comportamento dos homens e das mulheres
no culto cristão em Corinto. Quais os
princípios que extraímos para o
comportamento de homens e mulheres no
culto cristão hoje?



II. Celebrando a ceia do Senhor 
(1Co 11.17-34)

1. Reunidos, mas desunidos (1Co 11.17-22) 

2. Uma ordenança do Senhor (1Co 11.23-26) 

a. O fundamento histórico do ato. 

b. O simbolismo do pão (1Co 11.23-24). 

c. O simbolismo do cálice (1Co 11.25). 



II. Celebrando a ceia do Senhor 
(1Co 11.17-34)

1. Reunidos, mas desunidos (1Co 11.17-22) 

2. Uma ordenança do Senhor (1Co 11.23-26)

3. O modo de cumprir o memorial (1Co 11.27-32)  

a. A preparação para participar (1Co 11.27-29). 

b. As consequências de não participar como 
convém (1Co 11.29-32). 



II. Celebrando a ceia do Senhor 
(1Co 11.17-34)

1. Reunidos, mas desunidos (1Co 11.17-22) 

2. Uma ordenança do Senhor (1Co 11.23-26)

3. O modo de cumprir o memorial (1Co 11.27-32)

4. Reunidos e unidos é melhor! (1Co 11.33-34)   



Aplicação para hoje

Como você via a ceia antes do estudo dessa
lição? O que foi confirmado e o que mudou
com esse estudo? Ainda há dúvidas em algum
aspecto? Se houver, procure seu professor
para conversar.



Como a igreja deveria se comportar no culto e na
ceia do Senhor são os pontos principais estudados
nessa lição.

Conclusão


