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MANUAL DE SERVIR A SANTA CEIA  

 

Procedimentos: 

1) Os irmãos que servem deverão usar máscara, luvas descartáveis (conforme 
anexo) e estar em boas condições de saúde; 

2) Ao cantar o hino 419 e quando estiver na primeira linha do segundo verso, o 
Irmão que vai servir o pão deverá partir em pedaços quantos sejam 
necessários para cada rodada; 

3) A distribuição do pão deverá ser assim: 
a) Uma vez partido, deverá ser em pedaços e em número suficiente para 

cada rodada; 
b) Aquele que serve deverá indicar à pessoa, exclusivamente o seu pedaço;  

 
4) Ao cantar a terceira linha do segundo verso do mesmo hino, o irmão que irá 

servir o cálice encherá o mesmo com o vinho que estiver na jarra; 
 

5) Enquanto o servo que preside orienta a irmandade sobre a participação e o 
descarte dos cálices individuais retornando a bandeja, o irmão que vai 
servir o cálice deverá encher os cálices individuais; 

6) Havendo necessidade, enquanto o irmão está distribuindo o cálice, um 
terceiro irmão poderá auxiliar no reabastecimento da jarra, do cálice e dos 
cálices individuais através de uma segunda bandeja e assim 
sucessivamente; 
 

7) Bandeja em acrílico de 300mm, para 24 cálices individuais. 
 

8) Número máximo de participantes por rodada: 48. (Obs.: Múltiplo de 24) 

Término da Santa Ceia: 

1) Caixa plástica ao lado da mesa, para descarte dos copinhos utilizados. 
 

2) O irmão que serviu o cálice deverá recolher o líquido que sobrou nos cálices 
individuais e fazer os descartes dos copinhos; 
 

3) Os demais procedimentos permanecem inalterados. 



Anexos: 

Modelo Luva de Látex

Máscara

Modo de Uso da Máscara

Obs.: Luva plástica não recomendado.



Modelo Mesa de Santa Ceia:

1 – Bandeja do pão. 

2 – Bandeja do pão repartido. 

3 – Cálice com bico. 

4 –

–

 Jarra. 

5 Bandeja com cálices individuais.





comenda-

BANDEJA EM POLIPROPILENO

 

Bandeja em Polipropileno, com 24 cavidades para cálice (copinhos),
com 30cm de diâmetro, branca. 

Podendo utilizar sem a bandeja de aço inox. 

Re se para cada igreja 2 bandejas de polipropileno. 

Rodadas múltiplas de 24. 

Estará disponível na Distribuidora do Brás. 



CÁLICE
CÁLICE CRISTAL COM BICO (750 ML)

Sugestão de 2 cálices por igreja. 

Estará disponível na Distribuidora do Brás. 



COPO MINI 25ML

Por ser modelo padrão de mercado, é possível encontrar em lojas de
descartáveis, se faz necessário manter as medidas abaixo.

Estará disponível no CNS. 


