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Se pedirmos, Deus nos dará o pão 

“Assim, Ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os 
sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados 
conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas 
de toda palavra que procede da boca do Senhor.” (Deut. 8:3) 

Quando há sinais de fome, clamamos como o filho pródigo. Quando 
nossos celeiros estão vazios, somos desafiados a clamar por pão. Ele não é 
produzido pelo esforço humano, mas é dádiva divina. A solução não é fugir à 
procura de outro pão, mas, rogar a Deus que nos dê o pão que vem do céu. 

Já havia passado um mês, desde que os israelitas saíram do Egito. Eles 
estavam no ermo; ali havia pouca comida e, por isso, o povo se queixou 
rudemente: “Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito! Lá nos 
sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas 
vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta 
multidão." (Êx. 16:3) 

Mesmo diante da reclamação malcriada de Seu povo, o Senhor 
providenciou alimento farto para eles. Na manhã seguinte, os israelitas viram 
uma coisa branca que havia caído do céu e perguntavam entre si o que seria 
aquilo. Moisés disse: “Esta é a comida que O Senhor lhes deu.” O povo chamou 
aquele pão do céu de MANÁ. Tinha gosto de bolo de mel. 

Durante todos os anos em que os israelitas ficaram no deserto, Deus os 
alimentou com maná pela manhã e codornizes à tarde. Povo rebelde, pouco 
tempo depois, voltou a reclamar por só disporem daquilo para comer. 

Quantas vezes recebemos o pão do céu para nos nutrir e, achando que 
precisamos “variar o paladar”, desejamos outro tipo de alimento! Podemos 
perceber que Deus nunca deixa o Seu povo desamparado, ainda que ele 
murmure. 

Para recebermos o pão que Deus nos dá e ficarmos saciados, é 
necessário nos entregarmos com todo nosso amor e deixarmos que Ele nos 
molde de acordo com Seus ensinamentos. 

Que, ao estarmos saciados desse pão do céu, deixemos transbordar esse 
maná, para falar do amor de Jesus para aqueles que não O conhecem. 
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