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O alimento que vem do céu 

“Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão fartos.” 
(Mt. 5:6) 

A quarta bem-aventurança fala sobre o apetite pelas coisas do céu.  
Somente uma pessoa que é humilde de espírito, reconhece os próprios 
pecados, se apresenta diante de Deus e clama pelo Seu perdão e se coloca 
debaixo da Sua soberania pode ter fome e sede de justiça. 

 Ter fome espiritual é característica intrínseca do povo de Deus. A maior 
ambição desse povo não é de natureza material, mas espiritual. Os cristãos 
aspiram às coisas mais excelentes. Eles buscam em primeiro lugar o Reino de 
Deus e Sua justiça. 

Você já parou para pensar que pessoas mortas não têm apetite? Claro, 
uma pessoa morta não pode ter fome. Assim, da mesma forma, uma pessoa 
sem vida espiritual jamais sente fome pelas coisas de Deus. Uma pessoa 
morta espiritualmente não é atraída pelas coisas de Deus. A fome que ela 
sente é de pecado e não do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo e 
não dos banquetes de Deus. 

Se alguém não tem fome de Deus, é provável que esteja morto 
espiritualmente. A fome é o sinal determinante de que uma pessoa está viva. 
Uma criança ao nascer anseia pelo leite materno; igualmente, uma pessoa, 
quando nasce de novo, deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. 

 
Nós sabemos que o alimento é uma necessidade básica de todo ser 

humano; poderíamos afirmar, então, que ninguém vive sem o pão diário, 
ninguém desfruta boa saúde sem uma alimentação adequada. No entanto, 
sabemos, também, que muitos crentes padecem de inanição espiritual, ou seja, 
nutrem-se insuficientemente de sólido alimento espiritual.  

 
Alguns cristãos pensam que ir à igreja aos domingos basta para uma 

boa nutrição espiritual; esquecem-se da importância do essencial maná diário, 
do pão do céu encontrado na Palavra de Deus, a verdadeira fonte de alimento 
para nossas almas. O resultado dessa atitude errada por parte desses cristãos 
é o  desenvolvimento da sua fraqueza espiritual. Dessa forma, infelizmente, 
muitas pessoas que nasceram de novo adoecem espiritualmente e perdem o 
apetite pelas coisas do céu, pelo alimento que vem do céu. 

 
Somos gratos a Deus porque na Igreja Memorial Batista o crente é 

exortado a não agir assim; ao contrário, é desafiado e estimulado a manter 
uma sadia vida espiritual, pois a igreja proporciona aos seus membros todas as 
condições para que cada um busque a cada dia o alimento que vem do céu, o 
pão verdadeiro, o pão da vida que é Jesus Cristo.  

 


