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Tempo de Mesa 

Falar sobre tempo de mesa não é algo comum, eu pelo 

menos nunca ouvi uma pregação que falasse sobre 

isso, e antes de começar, gostaria que você refletisse 

se durante a sua semana você tem o hábito de fazer as 

refeições sentado à mesa, tendo um tempo de 

comunhão com as pessoas que estão junto com você. 

Como são estes momentos na sua semana? 

Não sei como vai ser sua resposta, mas estudos dizem 

que 74% das pessoas já não se sentam mais à mesa 

para fazer suas refeições em família. Não é chocante? 

Existem diversos tipos de mesa e no nosso dia a dia nos 

deparamos com varias delas: mesa de trabalho, mesa 

de consulta com o médico, mesa de aniversário e etc. 

Sempre tem uma mesa, e geralmente não pensamos 

que a mesa é um lugar de relacionamento, damos o 

maior foco em pensar que é um lugar para refeição 

somente, mas, meus olhos foram abertos sobre o quão 

é importante e valioso este tempo de mesa que Deus 

separou para nós. 

Apenas por curiosidade: a palavra “mesa” é citada 

várias vezes na bíblia e a primeira delas foi citada em 

Êxodo 25 onde Deus dá a Moisés instruções para a 

construção do tabernáculo. (Para quem não sabe, o 

tabernáculo era o lugar onde Deus se relacionava com 

o seu povo). Nesse contexto, Deus descreve as medidas 

dos móveis, incluindo a altura, largura da mesa, o tipo 

de madeira, os utensílios de ouro que deveriam estar 

sobre ela e até mesmo os pães da presença que 

simbolizava o próprio Deus. Enfim, se foi dada tamanha 

seriedade naquele momento, precisamos entender 

que até hoje existe um significado muito importante 

em estarmos à mesa. 

Depois deste contexto, gostaria que você prestasse 

atenção no texto abaixo: 

Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. 

Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos 

publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de 

pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. 

Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-

lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele 

lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça depressa. 

Quero ficar em sua casa hoje". Então ele desceu 

rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso 

e começou a se queixar: "Ele se hospedou na casa de um 

‘pecador’ ". 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". Jesus lhe disse: "Hoje houve salvação 

nesta casa! Porque este homem também é filho de Abraão. 

Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava 

perdido". 

Lucas 19:1-10 

 

Aqui vemos Jesus se convidando para estar na casa de 

Zaqueu, a bíblia não dá detalhes de como foi esta 

hospedagem, mas em determinado ponto diz que 

“Zaqueu levantou-se”, entendo que quando 

recebemos alguém na nossa casa, servimos a melhor 

comida, colocamos os melhores utensílios na mesa, 

queremos agradar e acho que ali não foi diferente. 

Zaqueu se levanta, constrangido pelo amor e com tudo 

o que ele havia ouvido do mestre, por vontade própria 

tem uma mudança de conduta como lemos no texto. 

Não vemos em nenhum momento Jesus o acusando, 

pelo contrário, aquele tempo trouxe salvação naquela 

casa. 

Coisas que precisamos entender sobre este tempo de 

mesa: 

1. Mesa é lugar de transformação 

Quando nos sentamos à mesa para comer, o prazer não 

consiste em coisas que temos ou não naquele 

momento, mas com quem estamos. Muitas vezes nos 

esquecemos disso e deixamos coisas erradas se 

“sentarem” conosco à mesa: preocupação, intriga, 

inveja, ansiedade, enfim, coisas que nem fazem 

sentido para este momento tão importante. Para quem 

tem filhos, será que como pais estamos dando exemplo 

para nossos filhos sentarem e conversarem à mesa? 

Ouvir seu filho, desenvolver amizade, entender pontos 

de vista. É um momento que conseguimos perceber 

com gestos, olhares, expressões tantas coisas 

importantes na vida da criança. É um momento de criar 

memórias, transformar nossos relacionamentos. 

2. Mesa é lugar de cura 

Muitos casais deixam de fazer as refeições juntos, até 

por praticidade usam aquele famoso balcão americano 

que está tanto na moda, ali você olha pra tudo na sua 

casa, para a geladeira, para outros ambientes, para a 

sala quem sabe, mas se perde a comunicação e o olho 

no olho neste momento tão importante. Vivemos dia 

após dia sem diálogo, nem sabemos o que está 

acontecendo na vida do nosso cônjuge, mesmo 

vivendo na mesma casa. Mesa é lugar de olhar nos 

olhos e resolver mágoas, de nos curarmos, de expor 
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nossas dores e coisas que nem sabíamos que estão 

acontecendo. 

3. Mesa é lugar de alegria, mas responsabilidade 

Geralmente é um momento feliz estarmos à mesa, 

principalmente por ser a hora de comer 😊, mas 

muitas vezes passamos a maior parte do tempo com o 

celular, tablet e até notebook nas mãos, 

principalmente agora nessa fase de homeoffice, não é 

mesmo? Ficamos mais preocupados em tirar uma foto 

para postar nas redes sociais do que no 

relacionamento que este momento tão precioso nos 

proporciona. Precisamos entender da 

responsabilidade na hora de sentarmos à mesa, 

entender que é um momento único e que não volta 

mais. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Fui impactada com este tema e muitas coisas aprendi com o 

livro abaixo, está disponível para que você faça o download 

e leia nesta semana. São poucas páginas e tenho certeza que 

vai falar com você. 

Download 

A experiencia da Mesa – Devi Titus  

 

Texto para meditarem juntos 

Salmo 128 

https://d7e28437-9cc5-4b44-80c8-9de8f450db47.usrfiles.com/ugd/d7e284_be9304336fae4814922dfbfdb13aa3d3.pdf
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