
UMA MESA 
NA 

PRESENÇA







Preparas uma mesa (banquete) 
para mim na presença de meus 
inimigos. Unges minha cabeça 
com óleo; meu cálice transborda. 

Salmos 23:5  (NVT) 



O inimigo pode 
rapidamente puxar uma 
cadeira e sentar na mesa 

que Jesus preparou 
somente para você e Ele!



1 O SENHOR é meu pastor, e nada me faltará. 

2 Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de 
riachos tranquilos. 

3 Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça; assim, 
ele honra o seu nome. 

4 Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei 
medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me 
protegem. 

5 Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. 
Unges minha cabeça com óleo; meu cálice transborda. 

6 Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de 
minha vida, e viverei na casa do SENHOR para sempre. 

Salmos 23 (NVT) 



O Senhor promete nos 
guiar e nos proteger não na 
ausência, mas na presença 

dos nossos inimigos. 



Queremos que Deus nos livre do 
vale e dos inimigos

• Mas Ele nos faz atravessar o vale 

• Ele não remove os inimigos 

• Ele está conosco lá, como NOSSO PASTOR  

• Ele está conosco no meio da batalha! 

• Não tema — você vai vencer porque Eu estou aqui!



O Senhor não prometeu apertar o 
botão EJETAR cada vez que 

tivermos dificuldades. 
  

Sabe o que Ele faz? 
Prepara uma mesa para duas 

pessoas, VOCÊ E ELE!



A mesa é preparada por Ele — para 
estarmos na presença Dele!  

Mas a mesa está preparada também 
no lugar onde estão os nossos 

inimigos!



5 Sejam todos humildes uns para com os outros, porque  “Deus 
se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. 

6 Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, 
para que ele os exalte no tempo devido. 7 Lancem sobre ele toda 
a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 

8 Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao 
redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 

 9 Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os 
irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos 
mesmos sofrimentos.  

1 PEDRO 1:5-9



O inimigo quer intimidar você
• Quer que você acredite que ele tem o controle 

• Quer que você se sinta desamparado, desesperado.  

• Quer que você acredite que as coisas não vão 
mudar 

• Que você está por sua conta, Deus não fará nada. 

• Ele quer sentar na sua mesa!



O inimigo puxa uma cadeira e diz…

• Puxa, que difícil a sua situação… todo mundo tem 
problemas, mas você não merecia isso! 

• Deus tá vendo isso não é? Claro que sim!  

• Sabe, se Deus é bom, não entendo porque Ele permitiu 
essa dor e essa tristeza em sua vida…  

• Será que vale a pena continuar…?   

• Não seria mais simples se tudo isso acabasse rápido?



Todos nós lidamos com uma dor real.  
A dor é sempre real para quem sente.  

Quando estamos debaixo de dor, não 
reagimos bem às mentiras do inimigo.  

Achamos que tudo ficará bem um dia, mas 
que agora Deus não está fazendo nada…



O nosso Pastor prepara perante nós 
uma mesa, na presença de nossos 
inimigos, e nós temos que decidir 
quem se sentará ou não à mesa. 

Giglio, Louie. Golias Deve Cair .



Não dê ao 
inimigo um lugar 

a sua mesa.



1 - Se o inimigo está a sua mesa, você 
acha que não vai conseguir

• Xi, você está cercado por todos os lados.  Você não vai 
conseguir. 

• Você está acabado. Você nunca vai voltar para onde já esteve.  

• Você nunca vencerá essa batalha. Você nunca será livre.  

• Deixe de acreditar nesse negócio de “meu gigante está morto” . 

• Desista! 



Ouça a voz do bom pastor. Ele guia você 
através do vale, você não fica preso lá! 

Ele leva você até o topo! Lá está a mesa, 
com toda a provisão necessária, tudo 

preparado!



2 - Se o inimigo está a sua mesa, você pensa 
que tem coisa melhor em outra mesa

• Veja como eles são felizes naquela mesa! 

• Você não está sendo bem tratado aqui.  

• Vai para lá, saia daqui — sua dor vai passar.  

• Deus abandonou você aqui — faça alguma coisa por você 
mesmo!



Satanás odeia você, porque você foi criado à imagem e 
semelhança de Deus. 

 Cristo morreu e ressuscitou para fazer de você filho e 
herdeiro, e ter autoridade sobre o diabo e todas as suas 

obras! 

O diabo quer a glória que é de Deus, quer oferecer a 
você uma alternativa a Jesus - o autor da vida!  

Não dê um lugar a ele em sua mesa. 



3 - Se o inimigo está a sua mesa, você acha 
que não é bom o bastante para Deus

• Você não é importante.   

• Você nunca teve importância para ninguém.  

• Você não merece uma mesa com Deus.  

• Você está muito distante de Deus — ele já não te ouve mais.  

• Não há como voltar atrás, é muito tarde para você.



Deus preparou um banquete, com todas as 
provisões. Cálice transbordante, unção sobre sua 

cabeça.  

O bom pastor chama você para jantar com Ele, e 
desfrutar das vitórias que Ele conquistou para você.  

Isso é sinal de que você é importante, que Ele já fez 
tudo por você. 



Não confie em seus sentimentos.   Confie no que o 
bom pastor diz: 

O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para 
lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. “Eu sou o 
bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas 
ovelhas.  “Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas, 
e elas me conhecem,  assim como meu Pai me conhece e 
eu o conheço; e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas.  

João 10:10-15



4 - Se o inimigo está a sua mesa, você acha 
que todo mundo quer prejudicar você

• Ninguém gosta de você.  

• Todos estão contra você.  

• Todos estão falando pelas suas costas.  

• Todos estão tramando acabar com você.  

• Você deveria tomar cuidado. 

• É melhor você agir primeiro — não deixe que eles destruam você.



Se concentre menos em quem está a sua volta e mais 
no fato que que Ele está sentado com você a mesa.  

. 
A presença Dele em nossa mesa é maior do que a 
presença de qualquer inimigo que esteja a nossa 

volta.  

Se você sente que está travando uma batalha contra 
pessoas que conhece, deixe-me encorajá-lo: não dê 

ao diabo um lugar a sua mesa.



A fé e coragem 
de Davi se 

baseava num 
relacionamento 

íntimo com 
Deus Pai.


