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ESTAMOS PREPARADOS PARA AS BODAS DO CORDEIRO? 
 
1º/1/2006 
Culto de Santa Ceia 
 
Apocalipse 19. 7-9 “Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque 
vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. -  E foi-lhe dado que 
se vestisse de linho fino, puro e resplandecente; porque o linho fino são as justiças 
dos santos. -  E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à 
ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus”. 
 
Mateus 26. 26-29 “E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, 
e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. -  E, tomando o 
cálice, e dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele todos; -  Porque isto é o meu 
sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para remissão 
dos pecados. -  E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até 
aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai”. 
 
Definição de Bodas - Celebração de casamento. 2. Festa para celebrar um 
casamento. 3. Banquete. 
 

HÁ DOIS EVENTOS ANTES DESSE MARAVILHOSO MOMENTO 
 

I- O TRIBUNAL DE CRISTO 
II- O GALARDOAMENTO DOS SERVOS DE DEUS 

 
2 Coríntios 5. 10  “Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, 
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou 
mal.  
 
As obras serão provadas: I Coríntios 3. 11- 15 “ Porque ninguém pode pôr outro 
fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. -  E, se alguém sobre 
este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, 
palha, -  A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque 
pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um. -  Se a obra 
que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. -  Se a obra de 
alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo 
fogo”. 

SIMBOLOGIA DAS OBRAS: Ouro - Justiça , Pureza; Prata – Perdão; Pedras 
preciosas – solidez; Madeira – Humanidade; Feno - Alimento fraco; Palha - Muito 
volume. "Como estamos construindo o nosso edifício espiritual ? AS obras que 
queimarem é porque não foram edificadas para o Senhor e sim para o homem. 
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1 Coríntios 4. 5 “Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o 
qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos 
corações; e então cada um receberá de Deus o louvor”. 

OS GALARDÕES 
 
Apocalipse 22. 12 “E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a 
cada um segundo a sua obra”. 

AS COROAS 

Coroa incorruptível - I Coríntios 9. 25 “E todo aquele que de tudo se abstém; eles 
o fazem para alcançar um coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível”. 
Reservada aos que tem autodomínio.  
 
Coroa da vida - Apocalipse 2. 10 “Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida”. 
Reservada aos mártires e sofredores. 
 
Coroa de glória - I Pedro 5. 3 - 4 “Nem como tendo domínio sobre a herança de 
Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o Sumo Pastor, 
alcançarei a incorruptível coroa de glória”. Reservada aos ministros que presidem 
com fidelidade. 
 
Coroa de justiça - II Timóteo 4. 8 “Desde agora, a coroa da justiça me está 
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, 
mas também a todos que amarem a sua vinda”. Reservada aos que amam a sua 
vinda.   
 
Em Apocalipse 2. 17, temos “Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e 
dar-lhe-ei uma pedra branca...” As pedras brancas eram utilizadas nos julgamentos, 
utilizada por pessoas especiais, utilizadas pelos vencedores. 
 

CEIAREMOS REALMENTE COM O SENHOR? 
 
Apocalipse 3. 20 “Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir 
a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo”. 
 
Lucas 12. 37-40 “Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, 
achar vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, 
chegando-se, os servirá. -  E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e 
os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. -  Sabei, porém, isto: que, se o 
pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria 
minar a sua casa. -  Portanto, estai vós também apercebidos; porque virá o Filho do 
homem à hora que não imaginais”. 
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A IGREJA DE TODOS OS TEMPOS ESTARÁ LÁ NAQUELE DIA 
 
Mateus 8. 11 “Mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e 
assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus”. 
 

CASAMENTO JUDAICO 
 
�� Presentes são dados à noiva e a sua família pelo noivo (uma espécie de dote) 
�� Os noivos jejuam desde o amanhecer da cerimônia até o final dela. 
�� Os noivos não se vêem por uma semana inteira anterior ao casamento. 
�� Há primeiramente uma recepção separada: a noiva recebe os convidados, sentada em 

um trono (pois é comparada a uma rainha) e o noivo é rodeado pelos convidados que 
cantam e dançam (Rei) 

�� A mãe da noiva e do noivo ficam de pé e juntas quebram um prato. (assim como um 
prato nunca poderá ser completamente consertado, um relacionamento quebrado não 
pode ser completamente consertado) 

�� Depois vem o Badeken, quando o noivo cobre a noiva com o véu. O véu simboliza a 
idéia de modéstia, e transmite a lição de que mesmo a atração física sendo importante, 
mais ainda são a alma e o caráter. O noivo, acompanhado da família e amigos, segue até 
o quarto da noiva e coloca o véu sobre sua face. Este é um costume antigo e serve como 
a primeira de muitas ações que o noivo sinaliza seu comprometimento em vestir e 
proteger a sua esposa. Isso lembra quando Rebecca cobriu seu rosto antes de se casar 
com Isaac. 

�� A cerimônia do casamento acontece debaixo de uma tenda ao ar livre sob as estrelas, 
como um sinal de benção dada por D'us ao patriarca Abraham, que seus filhos serão 
como estrelas do céu. 

�� O noivo e a noiva então são guiados até a chuppah (tenda) pelos seus pais.  
�� Já na tenda a noiva dá sete voltas em torno do noivo, simbolizando que o mundo foi 

criado em sete dias. 
�� Duas taças de vinho são tomadas durante a cerimônia após duas bênçãos dadas pelo 

rabino.  
�� A aliança deve ser feita de ouro, sem desenhos ou ornamentos. Isso porque se espera 

que o casamento seja de uma beleza simples. 
�� Após colocar a aliança no dedo da noiva perante duas testemunhas, marca assim o 

momento central da cerimônia do casamento. 
�� Depois sete bênçãos são recitadas sobre o segundo copo de vinho. 
�� Um copo é colocado no chão, e o noivo quebra com o seu pé. Esse ato serve como uma 

expressão de tristeza com a destruição do Templo em Jerusalém, e proporciona ao casal 
sua identidade de povo Judeu. 

�� O casal é acompanhado por testemunhas para um quarto privado e ficam sozinhos pela 
primeira vez. Esse momento de privacidade significa o novo direito adquirido da noiva 
e do noivo de viverem juntos como marido e mulher. Uma vez que o casal estava de 
jejum desde o amanhecer, é nesse momento que eles quebram o jejum. 

�� O casamento é festejado por uma semana, é costume os amigos e parentes dos noivos 
oferecerem uma refeição festiva para homenageá-los. 
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- Jesus já pagou o dote pela noiva, seu próprio sangue; 
- As sete bênçãos já foram pronunciadas lá em apocalipse, ‘ao que vencer’...; 
- A tenda já foi colocada para o casamento: João 14. 3  “E quando eu for, e vos 
preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu 
estiver estejais vós também”.  
- Apocalipse 21. 2 “E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus 
descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido”. 
- A mesa já estáposta! 
 

MAS QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DA NOIVA DO CORDEIRO? 
 
Efésios 5. 27 “Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, 
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível”. 
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Efésios 5. 25 “Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a 
igreja, e a si mesmo se entregou por ela”. 
 

ELE NOS ALERTA QUE NÃO SOMOS DESTE MUNDO 
 
JOÃO 17. 16 - 26 “Não são do mundo, como eu do mundo não sou. -  Santifica-os na tua 
verdade; a tua palavra é a verdade. -  Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os 
enviei ao mundo. -  E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam 
santificados na verdade. -  E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela 
sua palavra hão de crer em mim; -  Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, 
e eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. -  
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.  -  Eu 
neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça 
que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. -  Pai, 
aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que 
vejam a minha glória que me deste; porque tu me amaste antes da fundação do mundo. -  
Pai justo, o mundo não te conheceu; mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me 
enviaste a mim”.  
 JOÃO 17. 26 “E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei conhecer mais, para 
que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja”. 
 
APOCALIPSE 19. 9 “E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são 
chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras 
palavras de Deus”. 


