
 
 

 
 

 

À mesa com quem viu Jesus 

Tiago, Pedro, João e Judas, discípulos do Mestre, serão nossos companheiros de 

leitura bíblica em 2014 

 

Imagine-se abrindo a porta da sua casa e convidando para estar em sua sala quatro homens que, 

de fato, viram, ouviram e tocaram o Mestre Jesus? O que você perguntaria a eles? O que eles 

falariam a você? E, mais importante, como você sairia da conversa? 

 

Não obstante a impossibilidade lógica deste encontro, você tem a oportunidade de tirar bom 

proveito dos testemunhos reais de Tiago, Pedro, João e Judas - quatro discípulos de Jesus que 

escreveram as chamadas “cartas gerais” do Novo Testamento (ao todo, foram sete cartas).  

 

Refeições Diárias com os Discípulos é o devocionário de 2014 da Editora Ultimato. “Ele é 

resultado direto das minhas leituras bíblicas, todos os dias pela manhã”, diz o autor, pastor e 

fundador da editora, Elben César. 

 

Ao assentar-se à mesa com Tiago, ele lhe dirá coisas como: 

“A língua amarrada faz mais do que a língua solta.” 

“A irmã de salto alto não deve desprezar a irmã de chinelo de dedo”. 

 

Ao assentar-se com Pedro, ele afirmará: 

“A mutilação do ‘eu’ começa em casa e continua na igreja.” 

“Se não suportássemos as injustiças, o mundo seria uma praça de guerra.” 

 

Ao assentar-se com João, ele fará questão de dizer: 

“Ninguém sabe quando a escuridão vai acabar por completo e quando a verdadeira luz vai 

chegar. Mas esse sigilo não nos impede de abrir a janela para que a luz comece a entrar.” 

 

Ao assentar-se à mesa com Judas, ele ressaltará: 

“Preciso amar o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo.” 

 

http://ultimato.com.br/sites/refeicoes-diarias-com-os-discipulos/


 
 

 
 

Este é o quinto livro de devocionais da série “Refeições Diárias”. Os anteriores foram Refeições 

Diárias com o Sabor dos Salmos (2003), Refeições Diárias com os Profetas Menores (2004), 

Refeições Diárias com Jesus (2010) e Refeições Diárias no Partir do Pão e na Oração (2011). Os 

quatro primeiros volumes foram feitos a partir do livro de Salmos, dos doze profetas menores 

(de Oseias a Malaquias), dos quatro Evangelhos (de Mateus a João) e do livro de Atos dos 

Apóstolos. 

 

Sobre o autor 

Elben M. Lenz César é diretor da revista Ultimato. É autor de, entre outros, Práticas 

Devocionais, História da Evangelização do Brasil, A Pessoa Mais Importante do Mundo, todos 

publicados pela Editora Ultimato. 
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O livro em frases 

A oração é uma porta sempre aberta! 

* 

Às vezes, Deus nos vence pela dor, pelo vendaval, pela tempestade. Outras vezes, por um vento 

suave, pelo dedilhar de uma lira, pelo canto de um passarinho. 

* 

Maior número de pecadores se converte por causa do estilo de vida do crente do que pelo 

anúncio verbal do evangelho. 

* 

A oração não é uma varinha de condão que usamos a bel-prazer. A oração disciplina, corrige, 

conserta, santifica e modela o crente. É um instrumento da dádiva e um instrumento da 

santidade. 

* 
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Evangelismo pessoal é a evangelização informal de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, um 

estado de conversão ao diálogo com o propósito, não de derrotar ou humilhar o descrente, mas 

de atraí-lo amorosamente a Jesus. 

* 

O espinho na carne de Paulo tinha mais valor do que muitos doutorados e pós-doutorados!. 

* 

Para os vencidos pelo amor, o amor de Deus é tão real e certo como qualquer fórmula 

matemática. 

* 

Todos os heróis da fé abraçaram uma causa e nunca a abandonaram, mesmo sendo insultados, 

torturados até a morte, mortos a pedradas, serrados pelo meio e vivendo em cavernas e buracos 

na terra. 

*  

Saber em que esquina se deve virar, o que fazer a cada estágio da vida, acertar em todas as 

escolhas – é algo extremamente necessário. 

* 

A tentação do irmão pobre é se sentir pequeno demais e a tentação do irmão rico é sentir-se 

grande demais. 

* 

Sejam quais forem a natureza, a intensidade, a frequência e a demora das aflições, o dever do 

crente é suportá-las com galhardia. 

 


