Base de Oração

A PROVISÃO DO
BOM PASTOR
Semana 06

“Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a
cabeça com óleo; o meu cálice transborda” (Salmos 23:5).
Em nossos dias vivemos constantemente sob a ameaça dos “adversários” da crise econômica, da falta de segurança, do desemprego, da sensação de desamparo etc., mas Jesus disse que não precisamos andar preocupados ou ansiosos por coisa alguma, pois o nosso Pai Celestial sabe do que necessitamos (Mt 6.25-34).
Podemos nos assegurar acerca das seguintes verdades:
•
A mesa é o lugar de relacionamento. Podemos manter a nossa comunhão com Deus e desfrutar do
seu banquete a todo o momento.
•
Apesar dos “adversários”, não nos faltará uma mesa de provisão em Deus.
•
A cabeça ungida com óleo representa a mente renovada com a Palavra e o cálice transbordando, uma
vida cheia do Espírito Santo.
•
Deus quer fazer do nosso lar um lugar de milagres e provisão.
•
Podemos servir e celebrar a Deus mesmo diante das adversidades.
A mesa é um lugar para os filhos
Deus mesmo prepara uma mesa farta para Seus filhos. Nesse banquete há toda sorte de provisão física,
espiritual e emocional de que necessitamos (Lc 14.17). A mesa é lugar para filhos (Mt 15.26,27) e como
filhos de Deus, podemos contar que o nosso suprimento está disponível em Cristo Jesus (Ef 1.3)!
A mesa é lugar de honra e cuidado
“Então, lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e
te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa” (2Sm 9.7). Que maravilha saber que o “Rei dos reis” tem um lugar de honra para seus servos! Nessa mesa, há restituição de tudo
o que foi perdido e garantia do favor leal de Deus!
A mesa é o lugar de aliança
“E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu”
(Lc 24.30). Foi numa mesa que Jesus revelou Seu plano redentivo aos Seus discípulos e firmou uma aliança
eterna com aqueles que se achegam a Ele em fé e arrependimento (Lucas 22.20).
Referências Bíblicas Complementares:
Hebreus 13:6: “Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei; que me poderá
fazer o homem?”
Gálatas 4:7: “De sorte que já não és escravo, porém filho; e, sendo filho, também herdeiro por Deus”.
Êxodo 17:15: “E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O SENHOR É Minha Bandeira”.
Cantares 2:4: “Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor”

