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Sentar-se a Mesa 

Sempre convidamos para sentar à mesa conosco 

aqueles que gostamos de compartilhar o nosso tempo, 

histórias, aprender e ensinar. Nossos parentes, amigos 

e irmãos são sempre convidados a sentarem conosco. 

Porém, é importante termos entendimento que ao 

sentar-se com alguém em nossa mesa temos algumas 

oportunidades de exercer perdão, cura, ensinar, 

aprender e sermos um diferencial na vida daqueles que 

estão conosco. Vamos analisar à luz da Bíblia 4 

situações nas quais a mesa foi lugar de abençoar: 

1. Reencontro 

Em Gênesis nós podemos observar o momento de 

comunhão entre José e seus irmãos após um longo 

tempo sem se encontrarem. Naquele momento José 

decide abençoar seus irmãos, é um momento em que 

oferece alimento, um almoço, os convida a estarem 

com ele, sendo que eles haviam ido apenas em busca 

de comida para superarem a fome que se espalhava 

pelo Egito. 

“Quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao 

administrador de sua casa: "Leve estes homens à minha 

casa, mate um animal e prepare-o; eles almoçarão comigo 

ao meio-dia". 

Gênesis 43:16 

 

José viveu um momento de reencontro. Quantas vezes 

nossa mesa pode ser um lugar de nos recolocar diante 

de pessoas que não vemos há muito tempo, pessoas 

que não tivemos oportunidade de abençoar em outros 

momentos, mas Deus coloca em nosso caminho para 

mostrarmos uma nova realidade, apresentarmos um 

sorriso, uma atenção, uma nova oportunidade de nos 

relacionarmos. 

2. Igualdade 

Em 2 Samuel vemos o momento de encontro entre 

Davi e Mefibosete, filho de Jonatas. Davi em respeito a 

amizade e a lealdade que Jonatas demonstra com ele 

tem todo o interesse de honrar algum descendente de 

seu amigo e por isso manda chamar Mefibosete. 

“Certa ocasião Davi perguntou: "Resta ainda alguém da 

família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por 

causa de minha amizade com Jônatas? " Então chamaram 

Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o 

rei lhe perguntou: "Você é Ziba? " "Sou teu servo", 

respondeu ele. 

Perguntou-lhe Davi: "Resta ainda alguém da família de 

Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? " 

Respondeu Ziba: "Ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos 

pés". "Onde está ele? ", perguntou o rei. Ziba respondeu: 

"Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-Debar". Então o 

rei Davi mandou trazê-lo de Lo-Debar. Quando Mefibosete, 

filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, 

prostrou-se, rosto em terra. "Mefibosete? ", perguntou 

Davi. Ele respondeu: "Sim, sou teu servo". "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".” 

2 Samuel 9:1-7 

 

Entretanto o filho de Jonatas descrito pela Bíblia como 

aleijado, provavelmente vivia à margem da sociedade 

da época, uma vez que seu pai havia morrido e Davi 

reinava, não tinha mais direito à herança ou qualquer 

riqueza. Porém, Davi o chama para sentar-se em sua 

mesa, a Bíblia diz que o rei restitui também todos os 

seus direitos e lhe concede o benefício de comer junto 

do rei a mesa.  

Isso nos mostra outro ponto importante quanto a 

sentar-se a mesa: é um local de igualdade. Ali naquele 

momento, sentado com o rei, a limitação física de 

Mefibosete não impede de estar na mesma posição do 

rei, de conversar com ele, de olhar no olho. 

3. Aceitação e ser ouvido 

No evangelho de Jesus temos várias passagens em que 

o mestre se senta à mesa para comer com seus 

discípulos. Entretanto em algumas cenas nos é trazido 

à tona que havia ainda outras pessoas que partilhavam 

deste momento: 

“Quando os mestres da lei que eram fariseus o viram 

comendo com "pecadores" e publicanos, perguntaram aos 

discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e 

‘pecadores’? " 

Marcos 2:16 

 

“Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus 

discípulos muitos publicanos e "pecadores". Vendo isso, os 

fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre 

de vocês come com publicanos e ‘pecadores’? " 

Mateus 9:10-11 

 

Ao analisar esses textos percebemos que Jesus não se 

sentava a mesa com aqueles que a sociedade judaica 

de sua época julgava como dignos de se compartilhar 

tempo à mesa. Na realidade no evangelho segundo 
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Lucas, se analisarmos pela versão NTLH, vemos a 

seguinte passagem: 

Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras 

pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. 

Os fariseus e os mestres da Lei criticavam Jesus, dizendo: 

Este homem se mistura com gente de má fama e toma 

refeições com eles. 

Lucas 15:1-2 

 

Portanto para os fariseus do tempo de Cristo não havia 

motivo para estar compartilhando da mesa com 

aquelas pessoas que eram consideradas de má fama. 

Mas Jesus está nos mostrando que a mesa é lugar de 

aceitar o outro, de entender que o outro é tão 

importante quanto nós, de que conceder nosso tempo 

pode gerar cura, pode gerar um conforto no outro que 

por vezes nunca teve tempo de mesa com ninguém por 

ser considerado de má fama. 

4. Servir 

No evangelho segundo João nos é descrito a cena 

conhecida como “lava-pés”, a cena em que Jesus lava 

os pés dos seus discípulos como exemplo de servir e de 

que Ele como mestre não se coloca acima de ninguém 

mas serve a todos: 

“Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que 

havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria 

para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, 

amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo 

já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair 

Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas 

debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava 

voltando para Deus; 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.” 

João 13:1-5 

 

O início do texto nos mostra que os discípulos estavam 

prontos para jantar, ou seja, estavam na mesa com 

Jesus quando ocorre o gesto de lavar os pés. Portanto 

mais do que comunhão, a mesa nos mostra que ali 

servimos aos demais, que naquele momento temos a 

oportunidade de nos colocar a serviço do outro e não 

acima.  

Além disso esse momento reflete a atitude de Cristo de 

se sacrificar em nosso lugar, pois ele retira sua veste 

como ao renunciar de sua glória, desce a terra e se 

coloca como servo, lavando a sujeira daqueles que não 

o aceitam também como Judas que o traiu e então se 

levanta não mais como unigênito, mas como 

primogênito entre todos os seus irmãos.  

Portanto, por meio desses pontos que tratamos até 

aqui buscamos a compreensão de que a mesa não é um 

lugar simples, mas sim o lugar onde grandes coisas 

podem acontecer se realmente tivermos a intenção de 

estar a mesa com pessoas, se dedicarmos tempo 

aqueles que estão conosco e nos dispormos a servir. 

Temos que ser simples como Jesus, que apesar de 

mestre sabia estar com todos a mesa dando 

oportunidade e servindo aqueles que muitas vezes não 

teriam chance. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Que tal marcar de ter este tempo de mesa com pessoas que 

você ama, mas que faz tempo que vocês não se reúnem, ou 

também com outros que quem sabe, você precisa liberar 

perdão e aprender a amar?  

Que o tempo de mesa seja sempre intencional e nessa 

próxima semana você possa ouvir, possa compartilhar 

benção e servir aqueles que se sentam com você.  

 

Texto para meditarem juntos 

Mateus 9:10-11 


