
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comensalidade é a prática do comer juntos. Há algo de alegria, serviço e comunhão no 
sentar-se à mesa para um tempo ao redor da comida. 
 
Muitas famílias nunca desenvolveram esse hábito por falta de referência, por vergonha 
ou constrangimento. Em alguns casos, é por “pãoduragem” mesmo. 
 
Seja pelo privilégio de nutrir alguém, dividir o pão, seja pela alegria da comunhão, é 
importante aprendermos a servir a mesa aos familiares, amigos e irmãos.  
 

1 Reis 13:15 - 20  
15 Então, lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. 
20 Estando eles à mesa, veio a palavra do SENHOR ao profeta que 
o tinha feito voltar; 
 
Salmos 128:3  
3 Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera; 
teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. 
 
Mateus 8:11  
11 Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão 
lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. 
 
Mateus 26:20  
20 Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos. 
 
Lucas 7:36  
36 Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, 
entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. 
 
 

A FESTA 
A ALEGRIA DA MESA POSTA. 
COMENDO JUNTO COM AMIGOS E A FAMÍLIA! 
 
Alguns fazem festa porque são festeiros, gostam de celebração.  
Outros não veem importância nisso e se preocupam só com gastos. 
Mas, podemos desenvolver a cultura do Reino de Cristo chamada 
comensalidade.  
 
As Festas do Senhor têm comida. 
O Céu tem festa. 
A Bodas do Cordeiro tem uma mesa posta! 
Como construir isso em casa e desfrutar da honra e alegria em família. 

 
 

 



 
Apocalipse 19:9  
9 Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que 
são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São 
estas as verdadeiras palavras de Deus. 
 
 

Citem durante a reunião, alguns motivos simples para nos sentarmos à mesa e comer 
juntos.  

 

AS PERGUNTAS DESTE ENCONTRO 

1. Quem de nós não tem o hábito de caprichar na mesa e dedicar momentos especiais 
de festa, comemorações ou deleite? 
 
2. Quem de nós fará um propósito de preparar um delicioso momento, usar as melhores 
louças e talheres à mesa com a família? Mesmo que estejamos em distanciamento social, 
podemos agendar momentos de muito valor e frutos em família. 
 
3. Quem se compromete a desenvolver o hábito de convidar pessoas para comer juntos? 
(Naturalmente, a prática disso só será possível quando passarmos o tempo de pandemia) 
 
4. Quem entende e decide desfrutar do compartilhar da Palavra, da comunhão, da 
alegria, de momentos de diálogo, perdão, benção e honra enquanto comem ao redor da 
mesa? 
 
 
O tempo da família ao redor da mesa pode ser maximizado em aproveitamento quando 
fazemos perguntas importantes acerca dos sentimentos, das atividades, dos desafios ou 
sonhos do outro. Ao parar para ouvir, seremos sempre inspirados por Deus em atitudes 
de amor e serviço. 
 
O tempo ao redor da mesa gera oportunidades para o Senhor trazer empatia, cura, 
vínculos de amor e serviço mútuo.  
 
O seu desafio é produzir um jantar, um almoço, um lanche simples que seja, para 
que todos da família tenham oportunidade de comer algo gostoso (às vezes 
preparado com exclusividade para honrar alguém) e de compartilhar da vida. 
 
No próximo encontro das Células, vamos ouvir alguns testemunhos. 
 
Vamos encerrar a Festa desta semana, orando uns pelos outros. Principalmente por 
aqueles que o momento da comensalidade geralmente é de atritos, discussões e 
indigestão por dissabores. Vamos orar por uma intervenção de Deus, poderosa, 
milagrosa e que vai valer a pena testemunhar! 


