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À Mesa com Jesus 
 

Em pequenina vila da Galileia, Jesus chega com alguns discípulos em uma hospedaria 
simples, para pernoitar. Estão cansados e com fome. Raquel, a senhora da hospedaria, 
lhes serve leite, frutas, pão e mel. 
 
Eles comem, refazem as energias, e Jesus conversa, em volta da mesa, com os hóspedes 
que lá se encontram. 
 
O Mestre começou com uma conversa despretenciosa, mas fez uma observação, dizendo 
que, muitas vezes, as pessoas deixam-se envolver pelos encantos físicos, pelas 
aparências, não percebendo o que vai na alma, ignorando os valores que realmente 
importam. 
 
Jesus, no dia seguinte, ao acordar, no desjejum, antes de sair para sua rotina de pregação, 
conversou com o mesmo grupo à mesa. Naquele momento, ele deixou a todos o seguinte 
ensinamento: “o perdão das ofensas constitui a maior defesa contra as dores da alma. Se 
ainda não conseguissem perdoar, pelo menos não se vingassem!” 
 
Novamente, ao anoitecer, o Mestre retorna, e todos, já ávidos por escutá-lo, o esperam. 
 
Na conversa daquela noite, Jesus recomendou que: “Amassem. Perdoassem. 
Esquecessem. Somente desse modo conseguiriam deixar para trás os pesos inúteis das 
mágoas. Se assim fizessem, estariam seguramente no caminho certo.” 
 
Poderíamos ser nós, há 2000 mil anos, em volta daquela mesa. Nossos nomes seriam, 
talvez, Ezequiel, Elias, Ester, Sara, Judite... 
 
Muitos outros ensinamentos, ao longo dos séculos, nos foram transmitidos. Mas o fato 
relevante e real é que, hoje, ao nos imaginarmos sentados à mesa com Jesus, os mesmos 
ensinamentos de 2000 anos atrás continuam atualíssimos. 
 
Cometemos erros no passado, e o tempo é  testemunha, no presente, da caminhada lenta 
para o aprendizado necessário. 
 
Jesus sabe, conhece nossas limitações e fraquezas. E, dentro de seu imenso amor, Ele 
vem sempre até nós, nos amparando, orientando e auxiliando para que a caminhada seja 
mais suave e, quem sabe, um pouco mais rápida. 
 
Pensemos em nossas conversas à mesa com Jesus. 

 
Muita Paz! 
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