-Devemos nos santificar, fisicamente e espiritualmente, antes da Santa Ceia Pr. Abram de Graaf
Palavras – chaves: Dez mandamentos, Nossa fraqueza, Se santificar.

Antes da celebração da santa ceia.
Leitura: Domingo 34a
Texto: 1 Cor. 5,9-12 & 1 Cor. 6, 9-11
Queridos irmãos em Jesus Cristo,
A maioria das pessoas tem o bom costume de lavar as mãos antes de comer;
Os judeus tinham este costume, mas outras culturas também. Aqui também as
mães perguntam os seus filhos antes do jantar: “Já lavou as suas mãos?”. E
quando vamos para um jantar oficial, num restaurante, temos o costume de
não somente lavar as nossas mãos, mas de tomar um banho e de colocar
perfume, pois o que as pessoas vão pensar se você aparece com as roupas
sujas, com manchas de óleo, e com mãos imundas? O que as pessoas vão
pensar?
Imagine que você recebe um convite do prefeito ou do presidente. Como você
iria para esta festa? Com certeza ninguém aqui iria de camisa esporte e
sandálias. Todos iam querer ir bem vestidos. Então, irmãos, eu acho que cada
um aqui presente vai se apresentar bem, se participar de tal jantar.
Especialmente se vamos visitar uma pessoa importante. Nós nos limpamos e
passamos um sabonete perfumado para não incomodar outras pessoas. E como
seria, irmãos, se íamos encontrar Jesus Cristo? O Cristo glorificado que se
apresenta em Apoc. 1, 13-15. Imagina que ele estaria presente hoje. Nesta
santa ceia. O que Ele ia pensar de nós. Vocês pensaram nisso? Vocês se
prepararam para isso? Vocês se examinaram bem antes de vim para a igreja?
Talvez tomaram um banho? Talvez colocaram um perfume, para se apresentar
bem. Muitas vezes nos preparamos bem no exterior, mas como está com o
nosso interior?
A bíblia nos ensina que o povo devia se santificar quando houve um encontro
com Deus. Lemos sobre isso em Êxodo 19, 10-15. O povo devia se santificar.
Lavar as suas roupas. E ficar numa distância. Eles não podiam se aproximar por
causa dos seus pecados. Lemos sobre isso também no Novo Testamento. No
Novo testamento era João Batista que preparava o povo para a vinda do
Senhor. O Senhor estava perto e o povo devia se santificar. Eles deviam se
lavar no Jordão e também se purificar espiritualmente. Eles deviam se
converter e tirar os pecados da sua vida. Pois o Senhor estava próximo. Ele ia
julgar o seu povo. Cada árvore que não produzia bons frutos seria jogada no
fogo. João falava muito sério. Como o autor da carta aos Hebreus. Ele se
lembra o que aconteceu no Êxodo 19 e ele diz em (Hebr. 12,18-24; 28-29).

[Leitura].
Nós também nos aproximamos à Jerusalém celestial, irmãos. A festa dos
primogênitos. A festa de Jesus Cristo. Estamos nos aproximando. Cada dia
mais. Devemos nos preparar para isso. Devemos nos santificar, fisicamente e
espiritualmente.
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O Apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Cor. 6, 9-10: “Ou não sabeis que os

injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem
idólatras, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem
bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão reino de Deus”. Ele fala
sobre muitas pessoas que não podem participar na festa do Senhor. Muitas
pessoas que não entrarão na Nova Jerusalém. Elas ficaram fora, porque elas
não se preparam bem. Elas não se prepararam nada. Elas não se interessavam
por esta festa. Elas queriam participar na festa aqui na terra, e não na festa do
Senhor ali no céu.
As pessoas devem decidir o que elas querem. João Batista já disse isso:
Arrepende-se! E Paulo disse isso também: Arrepende-se; O autor do livro aos
Hebreus diz: Não recusa o Senhor (12,25); Devemos obedecer às palavras dos
profetas, e dos apóstolos. Não podemos ficar amarrados com o pecado.
Devemos examinar a nossa vida e nos santificar. Devemos nos converter
profundamente.
Isso não somente cabe para as pessoas fora da igreja, mas também para as
pessoas dentro da igreja. João chamou não somente os soldados e os
publicanos ao arrependimento, mas também os fariseus e os sacerdotes. O
autor do Livro dos Hebreus não falava aos ímpios, mas aos membros da igreja;
Paulo falava sobre as pessoas fora da igreja; ele chamou os gentios ao
arrependimento, mas não somente eles. Ele falou também aos membros da
igreja, como em 1 Cor. 5, 9-11; Ele fala sobre irmãos, que vivem como ímpios.
Devemos nos afastar de tais pessoas. Não devemos comer com tais pessoas.
Devemos nos santificar e não nos contaminar com as pessoas do mundo.
Vivemos no mundo, isso é verdade. Então cada dia nós encontramos as
pessoas do mundo. Pessoas que não respeitam Deus; pessoas que não querem
saber nada de Deus; pessoas que fazem coisas erradas: vivem com prostitutas,
pessoas avarentas; que não pagam as suas contas; que prometem pagar, mas
não cumprem a sua promessa. Pessoas que praticam macumba ou outros tipos
de feitiçaria; fofoqueiras; pessoas bêbadas; E mais desses tipos. Estas pessoas
são pessoas do mundo; mas às vezes temos irmãos que vivem assim. Eles
devem se afastar também. Só quando eles realmente se convertem, eles
podem participar de novo. Só quando eles mostram arrependimento; só quando
podemos ver provas de arrependimento, podemos dizer que uma pessoa
voltou a ser irmão de Cristo.
Devemos nos santificar, irmãos, pois é uma SANTA ceia. E para nos ajudar,
Deus nos deu os dez mandamentos. Dez regras de amor. Devemos amar Deus
e devemos amar os nossos próximos. Devemos amar Deus. Como? Hebr.
12,28-29 mostra isso. “Por isso, recebendo nós um reino inabalável,

retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com
reverência e santo temor; porque o nosso Deus é fogo consumidor”. Quem
quer saber mais, mais regras praticas deve ler Hebr. 13. Deus nos deu as dez
regras de amor, para nos abrir os olhos; para nos ensinar o que falta na nossa
vida.
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Os dez mandamentos nos lembram cada vez de novo, que somos fracos, que
somos pecadores, que precisamos de Jesus Cristo; que nós não podemos viver
um mês sem ele; Por causa disso é bom que ouvimos os dez mandamentos
regularmente, cada domingo. Nós precisamos disso, pois somos fracos e temos
a inclinação de fazer o mal. E regularmente fazemos coisas erradas; ficamos
com raiva, com ciúme, ficamos egoístas, não prestamos atenção aos outros,
negamos os problemas dos outros, deixamos outros sofrer; e mais e mais e
mais. Cada um pode aumentar esta lista. Por isso devemos nos humilhar,
irmãos. E buscar o nosso perdão em Cristo. Quero ler Domingo 44, pergunta
114 e 115.
Cântico: Se a ti tristeza eu causei Senhor.
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