A PARÁBOLA DA GRANDE CEIA
Lc. 14.16-24
Introdução: - Esta parábola contada por Jesus, originalmente se aplica a Israel e à sua rejeição
ao evangelho. Por outro lado esta parábola mostra também a incredulidade e o indiferentismo
espiritual que existe em nossa sociedade nos dias atuais.
I – UMA GRANDE CEIA FOI PREPARADA, Lc 14.16a
Jesus compara o Reino de Deus a um grande banquete, a uma grande ceia, onde todos
podem satisfazer a fome e a sede espiritual da sua alma, e desfrutar de paz, alegria e
comunhão através da sua presença, Jo 6.35,48,51; Jo 7.37,38; Jo 14.27
II – MUITOS FORAM CONVIDADOS AO BANQUETE,Lc 14.16b, 17.
O homem desta parábola teve o prazer de convidar muitas pessoas para a ceia, para
participar do banquete que estava preparado.
Os primeiros que receberam o convite, recusaram a participar da ceia, uma alusão ao
povo de Israel que rejeitou ao salvador, Jo 3.12. então o convite se estendeu a todos, pois o
desejo e alegria daquele homem era ver a casa do banquete completamente cheia de
convidados, Lc 14.23.
III – JESUS CONVIDA A TODOS OS HOMENS PARA O BANQUETE DA
SALVAÇÃO, Tt 2.11; Mt 18.11; 1 Tm 2.4; 1.15; At 2.21; 16.31; Mt 11.28; Jo 3.16.
O convite para o banquete da salvação se estende a todos os homens e mulheres em
todos os continentes da terra, Mt 11.28.
O preço do banquete da salvação já foi totalmente pago, através do sacrifício do
Senhor Jesus Cristo na cruz do calvário.
a) O banquete da salvação está preparado, basta apenas aceitar a Jesus pela fé.
b) O convite se estende a todos. Ricos, pobres, intelectuais ou não, cegos,
aleijados, mancos, homens e mulheres carregados de pecados e problemas.
c) Ainda existe lugar.
IV – RAZÕES OU MOTIVOS DOS CONVIDADOS RECUSAREM PARTICIPAREM
DO BANQUETE (CEIA)
a) Compromisso com o mundo, Lc 14.18;
b)Apego à riquezas e bens materiais, Lc 14.19;
c) Os prazeres e deleites da vida, Lc 14.20.
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