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The Breaking of Bread (Also known as Communion or the Lord’s Table) 

We warmly welcome you to our worship service today. We trust and pray that you will feel the love of God in 

your hearts. 

During the meeting we will celebrate the forgiveness and spiritual freedom that we have found in Jesus Christ as 

believers.  We will pass around emblems which are symbolic of the body and blood of our Saviour.  Those who are 

true followers of Jesus and who understand by faith that their sins are forgiven can remember Him by 

participating at the Lord’s Table. We are commanded to do this in the Bible so that we will not forget the true 

significance of His death and resurrection. (Matt.22:19-20) (1 Corinthians 11:23-34) 

It is very important that everyone who participates at the Lord’s Table recognises the true significance of what 

they are doing. It is not something that is to be done lightly. Therefore we would ask you to prayerfully take any 

steps needed to settle outstanding issues that are hindering your full commitment to God. If you need to make 

peace with someone else please do so before partaking of this ordinance.  

It is not our purpose to exclude or to discriminate against anyone. Rather we want everyone to find the true joy 

and peace that we have experienced.  In order to experience this we must be completely honest and humble 

before God. So we encourage you to allow the emblems to pass until you have experienced His grace and 

forgiveness in your life. 

Leadership team. 

Partilhando o pão (Também conhecido como Comunhão ou Ceia do Senhor) 

Seja bem-vindo ao nosso culto de adoração. Nós confiamos e oramos para que você sinta o amor de Deus em seu 

coração. 

Durante a reunião nós celebraremos o perdão e a liberdidade espiritual que encontramos em Jesus Cristo como 

crentes. Nós passaremos símbolos que representam o corpo e o sangue do nosso Salvador. Aqueles que forem 

seguidores verdadeiros de Jesus e entendem que, através da fé seus pecados são perdoados, podem relembrâ-Lo 

participando da Ceia do Senhor. Nós somos ordenados a assim fazê-lo na Bíblia para que não esqueçamos o 

verdadeiro significado de Sua morte e ressurreição (Mateus, 22:19-20) (1 Coríntios 11:23-34) 

É muito importante que todos que participam da Ceia do Senhor reconheçam o verdadeiro significado daquilo que 

estão fazendo. Não é algo a ser feito levianamente. Portanto, nós lhe pedimos para que, em oração, tome as 

ações necessárias para resolver questões que estejam no caminho de um comprometimento total a Deus. Se você 

precisa acertar-se com alguém, por favor faça-o antes de participar deste rito. 

O nosso propósito não é excluir ou descriminar ninguém. Pelo contrário, queremos que todos encontrem a alegria 

e paz verdadeiras que nós temos experimentado. Para tornar isso possível, nós devemos ser completamente 

honestos e humildes perante Deus. Portanto nós o (a) encorajamos a não participar da Ceia até que você tenha 

experimentado a Sua graça e perdão em sua vida. 

A Liderança. 
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