
A Última Ceia – Marcos 14:1-31 

 

A Última Ceia trouxe a observância do Antigo Testamento da festa da Páscoa para o 

seu cumprimento. A Páscoa era um evento especialmente sagrado para o povo judeu, na 

medida em que comemorava o tempo em que Deus os poupou da praga da morte física e os 

tirou da escravidão no Egito. Durante a Última Ceia com os Seus apóstolos, Jesus levou dois 

símbolos associados à Páscoa e trouxe para eles um novo significado como uma maneira de 

lembrar o Seu sacrifício, que nos salva da morte espiritual e nos liberta da escravidão 

espiritual. 

Passo # 1: Assista ao vídeo uma vez 

Passo # 2: Peça a um membro do grupo para contar a história do segmento com suas 
próprias palavras. Permita que o grupo preencha quaisquer lacunas na história ou 
faça quaisquer correções. 

Passo # 3: Assista ao vídeo uma segunda vez. Permita que os demais 
participem recontando o que assistiram. 

Passo # 4: Perguntas para discussão: 

1. O que você mais gostou da história? O que te chamou a atenção? 

2. Por quê os mestres da Lei procravam um jeito de prender Jesus em segredo 
e matá-lo? 

3. Jesus sabia que ia morrer? Marcos 14:8,21 

4. “Encontraram tudo como Jesus tinha dito” v. 16. O que isso nos diz sobre 
Jesuus? 

5. O que o pão simboliza? O que o vinho simboliza? O que o sangue garante? 

6. Qual foi o elemento humano que iniciaria o processo de ter Jesus 
morrendo na cruz? Quão difícil você acha que foi para Jesus falar 
sobre isso? 

7. O que Jesus avisou a Pedro e aos demais discípulos? O que eles 
responderam? 

 

Perguntas de Aplicação: 

- Você já foi traído por alguém? Como você se sentiu? Você acha que Jesus 
sentiu o mesmo? Como eu respondo a Deus sobre o que aprendemos hoje? 
- Quem em nossa comunidade que sabemos que precisa ouvir essa história? 

 

 

 


