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Compartilhando o Pão da vida
“E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim
não terá fome; e quem crê em mim nunca terá sede.” (João 6.35)
É bastante comum, dada a correria em que vivemos, que as refeições
nos lares sejam realizadas individualmente, em frente à televisão ou
alternando-se o manuseio dos talheres com o dedilhar do celular. Que tristeza!
Não é esse o desejo de Deus para a família. A mesa é um lugar usado por
Deus para proporcionar redenção e conexão entre as pessoas.
Pesquisas mostram que o envolvimento dos pais cultivado ao redor da
mesa de refeições é um dos instrumentos mais eficazes para ajudá-los a
educar filhos saudáveis.
Falamos aqui não somente de uma mesa arrumada com pratos,
talheres, taças, travessas e flores, onde será consumido o alimento. Referimonos ao pão da presença, ao pão da vida, que é Jesus.
Embora pesquisadores reconheçam que fazer refeições em família seja
importante por diversos motivos, não conseguem explicar plenamente por que
isso faz tanta diferença na vida de uma pessoa. Esse fato nos leva a inferir que
existe um elemento adicional importante nessas refeições: a presença divina.
Como são as refeições em sua casa? Vocês se reúnem para tomar o
alimento físico e usufruir da presença de Deus? O pão da presença está sendo
compartilhado? O pão da presença é a presença de Jesus.
Poderíamos citar vários exemplos bíblicos onde a refeição à mesa
influenciou a vida dos que dela participam, transmitindo valor pessoal e
confiança, honra a quem foi julgado, restauração de relacionamentos familiares
ou inclusão de rejeitados.
Já pensou se o simples ato de fazer refeições juntos ao redor da mesa
der início a uma obra sobrenatural em sua família? E se o mover de Deus pelo
qual você anseia começar a acontecer enquanto sua família está reunida ao
redor da mesa?
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