20º dia- Sábado (24/03)
Juntos consolidando nossa família à mesa
Sl 128 Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda
em seus caminhos!
Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e
próspero.
Sua mulher será como videira frutífera em sua casa;
seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da
sua mesa.
Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor!
Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você
veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da
sua vida,
e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel!
Quando pensamos na palavra mesa, a primeira
coisa que vem ao nosso pensamento é comida.
Mas se considerarmos com mais detalhes o que
significa a mesa, vamos perceber dois aspectos
importantes:
1.

Os aspectos objetivos
Os aspectos objetivos são aquelas questões de
ordem, comportamentos, regras, etiquetas,
educação etc..

2.

Os aspectos subjetivos

Os aspectos subjetivos são aqueles que têm a ver
com a consciência, natureza, identidade, propósito
e entendimento.
São esses princípios subjetivos que servem de
Base para consolidar a nossa família diante de
Deus.
Quando juntos praticamos estes princípios
espirituais junto a nossa mesa, consolidaremos
famílias frutíferas e abençoadas pelo Senhor.
1.

A mesa é um altar de adoração

A mesa é um altar porque nela, pelo menos quatro
vezes ao dia nós adoramos ao Senhor, invocamos
seu nome poderoso no café da manhã, no almoço,
no café da tarde e na janta.
Foi junto à mesa que a mulher pecadora derramou
sobre os pés de Jesus a aroma da adoração Lc
7:38 e se colocou atrás de Jesus, a seus pés.
Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as
suas lágrimas. Depois os enxugou com seus
cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume.
2.

A mesa é um lugar de alianças

Nós só convidamos para tomar parte a nossa
mesa às pessoas que são de nossa confiança.
Na mesa o Senhor tem uma aliança de suprimento
com a nossa família todos os dias.

Mt 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
3.

A mesa é lugar de propósito

Vários propósitos da mesa:
1.

Encontrar-se com Deus varias vezes ao dia

2.

Encontrar com a sua família varias vezes ao dia

3.

Encontrar com os seus parentes

4.

Encontrar com os seus amigos

5.

Expressar a gloria do Senhor

6.

Demonstrar generosidade

7.

Praticar a justiça

8.

Suprir necessidades

9.

10.

Alimentarmos-nos de Deus e de pão Jo 6:50-51
Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para
que não morra quem dele comer. Eu sou o pão
vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste
pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne,
que eu darei pela vida do mundo".
Alegria e prazer
4.

A mesa é um lugar de comunhão

Era comendo o pão de casa em casa que a igreja
primitiva vivia em comunhão At 2:42 Eles se
dedicavam ao ensino dos apóstolos e à
comunhão, ao partir do pão e às orações.

5.

A mesa é lugar de relacionamento

Foi por isso que Davi pediu para o Senhor preparar
uma mesa para que pudesse restabelecer
relacionamentos com os seus inimigos depois de
abrir o seu coração Sl 23:5 Preparas-me uma mesa
na presença dos meus adversários, unges-me a
cabeça com óleo; o meu cálice transborda.
6.

A mesa é um lugar da presença de Deus

Ex 25:30 Coloque sobre a mesa os pães da
Presença, para que estejam sempre diante de mim.
Jo 6:48 Eu sou o pão da vida.
7.

A mesa é um lugar de honra

Foi na mesa que Jose mandou colocar uma porção
cinco vezes maior para o seu irmão mais novo
Benjamim Gn 43:33-34 Seus irmãos foram
colocados à mesa perante ele por ordem de idade,
do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos
uns para os outros. Então lhes serviram da comida
da mesa de José, e a porção de Benjamim era
cinco vezes maior que a dos outros. E eles
festejaram e beberam à vontade.
8.

A mesa é um lugar de provisão

Mt 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Deus sempre tinha provisão para o profeta Elizeu
na mesa da Sunamita IIReis 4:8 Certo dia, Eliseu
foi a Suném, onde uma mulher rica insistiu que ele
fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois

disso, sempre que passava por ali, ele parava para
uma refeição.
9.

A mesa é um lugar de perdão

Foi junto à mesa da ceia que Jesus com o coração
cheio de amor e perdão, molhou o pão no vinho e
deu a Judas o traidor. Jo 13:26 Respondeu Jesus:
"Aquele a quem eu der este pedaço de pão
molhado no prato". Então, molhando o pedaço de
pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão.
10.

A mesa é um lugar de servir

Foi junto à mesa que Jesus deu a maior lição de
servir uns aos outros Jo 13:4-5 assim, levantou-se
da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em
volta da cintura. Depois disso, derramou água
numa bacia e começou a lavar os pés dos seus
discípulos, enxugando-os com a toalha que estava
em sua cintura.
11.

A mesa é um lugar de reconhecimento
Foi junto à mesa que a Sunamita observou a vida
de Elizeu e o reconheceu como homem de Deus
IIReis 4:9 De modo que ela disse ao marido: "Sei
que esse homem que sempre vem aqui é um
santo homem de Deus.

12.

A mesa é um lugar de dignidade

Foi junto a mesa que Davi devolveu a dignidade de
mefibosete IISm 9:7 "Não tenha medo", disse-lhe

Davi, "pois é certo que eu tratarei com bondade
por causa de minha amizade com Jônatas, seu pai.
Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a
seu avô Saul; e você comerá sempre à minha
mesa".
13.

A mesa é lugar de salvação

Eu creio que Saqueu estava sentado junto à mesa
do jantar quando se levantou e disse a Jesus que
se tivesse defraudado alguém devolveria quatro
vezes mais Lc 19:8 Mas Zaqueu levantou-se e
disse ao Senhor: "Olha, Senhor! Estou dando a
metade dos meus bens aos pobres; e se de
alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro
vezes mais".
14.

A mesa é um lugar de instrução

Creio que Deus se referia à mesa quando disse
que deveríamos ensinar os nossos filhos quando
estivem sentados Deut 11:19 Ensinem-nas a seus
filhos, conversando a respeito delas quando
estiverem sentados em casa e quando estiverem
andando pelo caminho, quando se deitarem e
quando se levantarem.
15.

A mesa pode ser um lugar de traição

Foi ao sai da mesa que Judas foi trair Jesus Jo
13:30 Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era
noite.

Aitofel comia a mesa com Davi e o traiu Sl 55: 1213 Se um inimigo me insultasse, eu poderia
suportar; se um adversário se levantasse contra
mim, eu poderia defender-me;
mas logo você, meu colega, meu companheiro,
meu amigo chegado
16.

A mesa é um lugar de santidade

Mesa é um lugar sagrado ICo 10:21 Vocês não
podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos
demônios; não podem participar da mesa do
Senhor e da mesa dos demônios.
Conclusão:
Junto à mesa nós podemos as nossas famílias na
presença do Senhor.
No ano de 2018 vamos priorizar reunir a nossa ao
redor da mesa para consolidarmos nossa família.

