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_____________________________________________________________________ 

A HISTÓRIA DE DUAS CEIAS 

_____________________________________________________________________ 

Muitos irmãos e irmãs das Testemunhas de Jeová, bem como suas famílias e 

amigos, ainda não decidiram se assistirão ou não a "reunião" comemorativa “Refeição 

Noturna do Senhor”, organizada pela Torre de Vigia. A maioria dos indecisos já passou 

a reconhecer que a Comemoração da Torre de Vigia não é nada mais do que uma 

ocasião para rejeitar formal e descaradamente a comunhão com Cristo. A reunião 

poderia ser mais bem descrita como uma anti-comunhão. 

Felizmente, o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová forneceu 

informações na edição de estudo de A Sentinela, de 15 de dezembro, 2013, que nos 

dão uma boa oportunidade para mostrar o claro contraste que existe entre dois tipos 

diferentes de comemoração - uma "reunião" comemorativa, organizada pela Torre de 

Vigia, e uma ceia comemorativa organizada pelos filhos de Deus. Esperamos que os 

nossos irmãos tomem nota e compartilhem essas informações com outros que estão 

indecisos. 

          O artigo, "Façam isso em memória de mim", na edição de A Sentinela de 15 

de dezembro de 2013, foi considerado na semana de 24 de fevereiro a 2 de março de 

2014. O último subtópico na página 25, “A Celebração da Morte de Cristo”, explica o 

que o leitor pode esperar desta “reunião” comemorativa e confirma que não houve 

nenhum exagero no que escrevemos no artigo Uma Comemoração de Ofensa. 

Esperamos que os irmãos e irmãs que estiveram presentes ao estudo de A Sentinela 

foram capazes de discernir as flagrantes deturpações, e não foram confundidos pelas 

maquinações de homens. O segredo é procurar as referências bíblicas que 

supostamente apoiam as declarações feitas no artigo. Descobrirão que muitas 

referências são uma fraca tentativa de fabricar apoio para um ensino estranho que foi 

inventado há menos de cem anos. Se fizer assim, será conduzido pelo espírito, e não 

pelos caprichos dos homens. 

De acordo com o artigo, a noite foi concebida para ‘ajudar todos a valorizar o 

que Cristo fez por nós: morreu como um resgate para que pudéssemos ter vida’. 

(página 25, parágrafo 13) É desta maneira que o Corpo Governante considera Jesus - 

nada mais do que uma oferta sacrificial que prestou um serviço. Eles não valorizam 

sua vida magnífica e seu ministério glorioso, os seus ensinamentos incomparáveis e 

seu exemplo pessoal superlativo. Se o fizessem, artigos como este prestariam 

homenagens a esta magnífica personalidade, e não apenas dariam detalhes a respeito 

da "reunião". 

Por outro lado, na Ceia Comemorativa particular, organizada pelos filhos de 

Deus, o foco será a vida e ministério de Jesus, e o seu ensinamento claro que ele é "o 

caminho, a verdade e a vida", o único meio para a salvação. (João 14:6) Reconhece-se 

que a morte de Jesus forneceu um "resgate para muitos", mas também se compreende 

que o resgate proporciona apenas uma consciência limpa, uma ficha limpa, por assim 

dizer, um novo começo. O que fazemos com esse novo começo e o que construímos 
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sobre esse novo alicerce é o que cria valor para salvação. Pode ser que já tenha 

entrado na corrida, mas deve-se, deste ponto em diante, correr de tal modo que possa 

alcançar o prêmio. (1 Coríntios 9:24) Isso significa examinar e imitar a vida e os 

ensinamentos de Jesus, não simplesmente reconhecer sua morte ignominiosa. Paulo 

explicou isso: 

“Pois se nós, quando éramos inimigos, ficamos reconciliados 

com Deus por intermédio da morte de seu Filho, muito mais 

agora, que temos ficado reconciliados, seremos salvos pela 

sua vida. E não somente isso, mas exultemos também em Deus 

por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem 

temos agora recebido a reconciliação”. 

Em seguida, na Comemoração da Torre de Vigia, o orador “falará também de 

duas esperanças que a Bíblia apresenta para os cristãos”. (página 25, parágrafo 13) 

Cria-se, desde o início, uma divisão na congregação - aqueles que estão em união com 

Cristo (cristãos) e aqueles que não estão em união com Cristo (os chamados amigos 

de Deus). No caso daquele que decide assistir a essa "reunião", este é o momento de 

prestar muita atenção à explicação do orador. É aqui que se perceberão como são 

fracas e escassas "as evidências" da doutrina de duas esperanças, porque ela não é 

apoiada pelas Escrituras. Enquanto o Corpo Governante requer que o orador explique a 

doutrina, o esboço fornece poucas instruções. Os oradores são deixados à própria sorte 

para tentar criar uma explicação plausível para uma doutrina inexistente que separa as 

pessoas de Cristo. Ao fazerem isso, esses homens trarão sobre si culpa de sangue por 

enganar os 'pequeninos'.—Mateus 18:6. 

No entanto, o orador tentará começar corajosamente com uma premissa falsa e 

não bíblica, i.e., do que fez parte do propósito original de Deus de que os humanos 

vivessem eternamente na Terra. Ele desconsiderará completamente as palavras de 

Paulo que Deus intencionou ‘desde a fundação do mundo’ adotar humanos como seus 

filhos nos céus. (Efésios 1:3-5) Daí, ele mencionará rapidamente alguns textos não 

relacionados e tirados do contexto para, em seguida, misturar um pouco do ‘velho 

vinho’ do Velho Testamento e, finalmente, passará rapidamente para a profecia de 

Apocalipse. Toda esta mistura de informações não relacionadas será usada para 

convencer a assistência que a maioria dos presentes, se não todos, não se qualifica 

para ter uma participação com Cristo.  

 

         Por outro lado, na Ceia Comemorativa, organizada pelos filhos de Deus, todos 

são recebidos como irmãos, unidos na esperança da herança celestial, com posição 

igual diante de Deus. Visto que os escritos cristãos estão repletos de análises 

completos, e não apenas referências, que confirmam a esperança celestial para todos, 

haverá comentários razoáveis, lógicos e intelectualmente satisfatórios a respeito das 

Escrituras.  

“Porque todos os que são conduzidos pelo espírito de 

Deus. . . . Pois não recebestes um espírito de escravidão, 

causando novamente temor, mas recebestes um espírito de 
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adoção, como filhos, espírito pelo qual clamamos: “Aba, Pai!”O 

próprio espírito dá testemunho com o nosso espírito de que 

somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos também 

herdeiros: deveras, herdeiros de Deus, mas co-herdeiros de 

Cristo, desde que soframos juntamente, para que também 

sejamos glorificados juntamente”.—Romanos 8:14-17. 

Todos vós sois, de fato, filhos de Deus, por intermédio da 

vossa fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, os que fostes 

batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há nem 

judeu nem grego, não há nem escravo nem homem livre, não 

há nem macho nem fêmea; pois todos vós sois um só em união 

com Cristo Jesus.—Gálatas 3:26-28. 

“Empenho-me para [alcançar] o alvo do prêmio da chamada 

para cima, da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus. 

Tenhamos então esta atitude mental, tantos quantos formos 

maduros; e, se estiverdes mentalmente inclinados em 

outro sentido, Deus vos revelará a [atitude] indicada”. —

Filipenses 3:14-15. 

“Tenho travado a luta excelente, tenho corrido até o fim da 

carreira, tenho observado a fé. Doravante me está reservada a 

coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará como 

recompensa naquele dia, contudo, não somente a mim, mas 

também a todos os que amaram a sua manifestação”. —2 

Timóteo 4:7-8. 

Quando o orador na Comemoração da Torre tiver completada sua explicação 

confusa da doutrina das duas esperanças, os indicadores começarão a passar os 

emblemas. O orador lembrará a assistência de que “Poucos (ou talvez ninguém) 

comerão do pão, como aconteceu na maioria das congregações em 2013 no momento 

em que o pão foi passado”. (página 26, parágrafo 16) Várias bandejas de pão já 

partido e um número de copos de vinho serão passados pela assistência para que 

todos os presentes tenham a oportunidade de olhar para os emblemas da presença de 

Cristo e tomar a decisão de NÃO ‘tomai e comei’, contrária a ordem de Jesus. 

(Mateus 26:26) Em vez disso, recusarão [a participar] dizendo, por todos os efeitos, 

“Não, obrigado Jesus. O Corpo Governante tem nos explicado de que não precisamos 

comer e beber com o Senhor para ter vida eterna”.  

 

           Por outro lado, na Comemoração organizada pelos filhos de Deus, todos na 

assistência estarão ansiosos de participar no Cristo. Eles obedecem a Jesus de livre e 

espontânea vontade: 

“Concordemente, Jesus disse-lhes: 'Digo-vos em toda a 

verdade: A menos que comais a carne do Filho do homem 

e bebais o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. 

Quem se alimenta de minha carne e bebe meu sangue tem vida 
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eterna, e eu o hei de ressuscitar no último dia; pois a minha 

carne é verdadeiro alimento, e o meu sangue é verdadeira 

bebida. Quem se alimenta de minha carne e bebe meu sangue 

permanece em união comigo e eu em união com ele”. —João 

6:53-56. 

Certamente, nenhum dos presentes pensaria por um instante em recusar a confessor 

união com Cristo. Seria impensável! A comunhão com Cristo o motivou a estar 

presente! E, por isso, alegram-se com os demais e pelos demais. Confia plenamente 

de que quando Cristo vê sua confissão pessoal de estar em união com ele, ele, por sua 

vez, confessará perante seu Pai, estar em união com ele. (Mateus 10:32-33) As 

restrições e as opiniões de homens nem lhes passam pela mente a tal ponte a não 

existirem. 

 

            Depois de passar os emblemas na Comemoração da Torre, o orador 

expressará sua satisfação do que ‘a maioria das pessoas presentes, por respeito, não 

participou dos emblemas’ e, em vez disso, escolheu serem “observadores respeitosos.” 

(página 26, parágrafo 18) Eles estarão refletindo na alegria de receber as bênçãos que 

Jesus oferece, sem ter de dar-lhe algo em retorno, nem mesmo honra. Nem tomarão 

sua estaca de tortura (Mateus 10:38), e não aceitarão o batismo em sua morte. 

(Romanos 6:3) Em vez disso, falarão sobre sua “esperança terrestre” onde poderão 

comer boa comida, morar em boas casas, brincar com os animais, e, acima de tudo, 

preservar o seu corpo carnal. Não reconhecem que “É o espírito que é vivificante; a 

carne não é de nenhum proveito”. —João 6:63. 

 

            Por outro lado, na Comemoração organizada pelos filhos de Deus, os irmãos e 

irmãs se alegrarão de que tiveram uma participação no Cristo. Sabem que não existe 

tal coisa como ‘respeitosamente se abster de participar’ com Cristo. Eles sabem que tal 

atitude seria flagrante desrespeito. Em vez disso, reafirmarão sua dedicação e 

consagração a fazer a vontade do Pai, conforme revelado por Jesus, não importa em 

que circunstâncias ou dificuldades isso possa resultar para eles. Eles aceitam de bom 

grado que um dia terão de entregar sua vida carnal na plena confiança de que 

receberão por meio de uma ressurreição celestial a suas vidas espirituais, como 

aconteceu no caso de Jesus. (João 10:18) Então, eles contemplarão sua esperança e 

a subida celestial ao Pai onde terão experiências inimagináveis do ponto de vista dos 

que vivem na Terra.—1  Coríntios 2:9. 

 

            Em seguida, na Comemoração da Torre, o recrutamento e proselitismo 

começarão. Embora o orador não queira que as pessoas presentes se unam com 

Cristo, ele certamente quer que elas se unam a Torre de Vigia. Ele enaltecerá as 

virtudes da “organização de Jeová” como o único meio de ganhar a salvação. E, daí, 

virá à tona o verdadeiro motive da “reunião” da Comemoração: conseguir uma grande 

assistência para promover uma reunião muito importante—o discurso especial do 

período da Comemoração de 1914, programado para a semana seguinte. Não é de se 

admirar que o discurso de 2014, “Por que um Deus amoroso permite a maldade?” não 

tenha quase nada a ver com Jesus, a Comemoração ou o período da Comemoração. 
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(Suspiro!) 

 

            Por outro lado, na Comemoração organizada pelos filhos de Deus, toda a 

conversa girará em torno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a glória do 

Pai. Eles enaltecerão as virtudes de Jesus ‘o caminho, a verdade e a vida.’ E 

incentivarão a todos a continuar confessando união com Cristo durante o restante do 

ano, sempre que se reunirem. (1 Corinthians 11:26) Reconhecem que esta ocasião e 

muito mais importante do que qualquer outra reunião ou discurso.  Este é o único 

evento que o nosso Senhor pediu especificamente que comemorássemos, e, por este 

motive, eles consideram esta noite como muito especial. E, para todos que perguntam 

a respeito de por que Deus permite a maldade, nós os incentivamos a ler o artigo “Por 

que Deus permite a maldade e o sofrimento?”. 

Os dois grupos provavelmente encerrarão a reunião com um cântico. Mas, um 

grupo cantará louvores a Jeová, e o outro cantará louvores ao Soberano ungido 

designado por Jeová, Cristo Jesus, ‘aquele a quem todo joelho deverá se dobrar’ 

(Filipenses 2:10) e aquele em cuja honra se realizou a Ceia.   

 

          À medida que reflete sobre as diferenças entre a “reunião” da Torre e as Ceias 

comemorativas organizadas pelos filhos de Deus, qual delas lhe atraia mais? Qual das 

duas agrada mais o seu espírito? Qual delas harmoniza mais com as escrituras? E, o 

que acha, Jesus estaria presente em qual destas comemorações? (Matthew 18:20) 

Achamos que a resposta é bastante óbvia àqueles que se consideram cristãos. Ou 

vocês são semelhantes a Cristo, orientado por ele, tendo a mente dele, seguindo a ele, 

ou estão seguindo a homens.   

 

         Novamente, agradecemos ao Corpo Governante das Testemunhas de Jeová pela 

mana fornecida em A Sentinela de 15 de dezembro de 2013 que nos habilita a ver a 

clara distinção que existe entre os dois tipos de Comemoração. Assim, os que 

pretendem estar presentes serão bem informados a respeito. Também, fornece aos 

que foram selecionados a servir como oradores e indicadores a oportunidade de 

contemplar a culpa de sangue em que poderão estar incorrendo à medida que 

conduzem a congregação a entrar em conflito direto com Jesus.—Mateus 18:6. 

 

       Agora está na hora de “as Comemorações de Ofensa” terminarem. Está na hora 

dos filhos de Deus se libertarem das maquinações e ignorância dos homens, e 

desfrutarem da liberdade dos filhos de Deus, unidos a Cristo, para a glória de Deus, o 

Pai. Em qual das Comemorações pretende estar presente? 

 

       Aguardamos seus comentários.  

 


