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Nem só de pão viverá o homem
“Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.” (Mat. 4:4)
O texto bíblico ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus’ significa que a palavra de Deus é o sustento
fundamental do qual o homem precisa. O poder sustentador de toda a vida
não é um pedaço de pão, mas é a palavra que procede da boca de Deus.
Alimentar-se da Palavra é mais primordial para a vida do que se alimentar do
pão diário.
A declaração ‘nem só de pão viverá o homem’ é mencionada primeiro
na Bíblia no Antigo Testamento, como parte da exortação aos israelitas no
deserto, em Deuteronômio 8:3: “E te humilhou, e te deixou ter fome, e te
sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o
conheceram; para te dar a entender que o homem não viverá só de pão,
mas de tudo o que sai da boca do SENHOR viverá o homem”.
Vale lembrar que os israelitas se alimentavam do maná enviado por
ordem de Deus. Isso significa que o alimento que manteve o povo de Israel
vivo era fruto do decreto de Deus, resultado da palavra que saiu da Sua boca.
O capítulo 8 de Deuteronômio traz uma exposição acerca do cuidado de Deus
com os israelitas durante o tempo no deserto. Se Deus não tivesse intervindo,
os israelitas certamente teriam morrido de fome e sede.
MacArthur interpretou esse versículo dizendo que Deus permitiu que os
israelitas tivessem fome para que Ele pudesse alimentá-los com o maná e
ensinar-lhes a confiar no Senhor que lhes daria a provisão. A mensagem nem
só de pão viverá o homem aponta diretamente para a provisão de Deus e
para a fidelidade de Sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, porque o
verdadeiro alimento indispensável para a vida é toda a palavra que sai da
boca de Deus.
Outro comentarista, Hendriksen, observa que a expressão ‘toda a
palavra que sai da boca de Deus’ também faz referência à palavra do Seu
poder, o poder sustentador e criativo de Deus. O homem pode ter toda a
abundância de pão, mas não é isso que realmente lhe garante a existência.
Por isso, nem só de pão viverá o homem. Tudo o que temos devemos à
palavra de poder que sai da boca de Deus.
Portanto, enquanto o pão alimenta temporariamente a fome física, a
palavra que procede da boca de Deus sacia eternamente a fome espiritual.
Aquele que deposita totalmente sua confiança no Senhor sabe que jamais
será desamparado, porque vimos claramente que “nem só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus”.

