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José, um dos doze filhos de Jacó, foi personalidade destacada de 
sua época, chegando mesmo a ser o primeiro em importância no reino em que vivia, 
somente suplantado pelo próprio Faraó. No ocaso de sua vida, contudo, previu que 
Deus libertaria todo o povo de Israel da escravidão do Egito, fato este que viria a se 
verificar tempos depois de sua morte. “E disse José a seus irmãos: Eu morro; mas 
Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra à terra que jurou a Abraão, a 
Isaque e a Jacó” (Gn. 50: 24). Anos e anos mais tarde, quando a família de José tinha-
se multiplicado muito, a ponto de se transformar num povo (os Hebreus), tais 
palavras se concretizaram na figura de Moisés. Ele foi escolhido pelo Senhor como o 
líder que guiaria os hebreus para a tão sonhada terra prometida (vide Êxodo – capítulo 
3).  

 

Moisés pelejou com o Faraó até quebrar o jugo e este finalmente 
permitir a saída de todo o seu povo do Egito. E isso se deu não sem muita resistência 
e luta (vide Êxodo – capítulos 5 a 14). Depois da travessia a seco pelo Mar Vermelho, 
contudo, todos pisaram sãos e salvos na outra margem, lugar esse que seria o início 
de outra etapa da viagem para toda aquela multidão. Nenhum dos Hebreus foi 
perdido, pois Deus estava à frente deles em tudo. Porém, adiante deles se estendia um 
infindável deserto, árido e inóspito: era o começo de outra “luta” e também de uma 
longa jornada. 

 

O desafio imposto aos Hebreus era por certo grande e terrível, mas 
para Deus que os livrara até então, nada significava. Isto porque quando o Senhor nos 
põe em prova, o Seu sustento e provisão vêm agregados às circunstâncias. Não há 
situação que Deus permita que vivamos, sem que Seu cuidado não nos acompanhe e 
toque de maneira inconfundível. Onde quer que Ele nos coloque ou leve haverá 
sustento material e espiritual, ainda que haja pouca fé.   

 

E a fé faltou para os Hebreus naquele deserto. Como eram muitos 
os filhos de Israel, a primeira preocupação (depois de libertos da perseguição dos 
egípcios) foi com o que haveriam de se alimentar. Murmuraram: “Quem dera 
tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados 
juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar! Porque nos tendes 
trazido a este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão” (Ex. 16: 3). De 
onde viria o alimento? Onde arrumariam comida em pleno deserto? Cairia, 
porventura, pão do céu? 

 



 

Sim, justamente do céu. “Então disse o Senhor a Moisés: Eis que 
vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para 
cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não” (Ex. 16: 4). Deus tinha um 
grande desígnio para os Hebreus e não seriam simples pormenores que estragariam 
tudo. Quando o Senhor tem um plano para alguém, isto é, para cada um de nós (e Ele 
sempre tem), não serão jamais os detalhes e as circunstâncias ao nosso redor que O 
impedirão de completar a obra proposta. De igual sorte, assim foi com aquele povo. 

 

Então, quando descia o orvalho no deserto, caía também o maná. 
Era fino e semelhante a escamas, de cor branca, como semente de coentro. Seu aroma 
era parecido com o cheiro de uma goma-resina aromática encontrada na Arábia ou 
Índia (chamada bdélio). “Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou 
num gral o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos; e o seu sabor era como o 
sabor de azeite fresco” (Nm. 11: 8). Com o maná Deus alimentou a congregação dos 
filhos de Israel durante toda a peregrinação no deserto. Não faltou sustento nem por 
um único dia sequer. 

 

Deus tinha um propósito para aquelas pessoas, que consistia em 
levá-las até a terra que prometera a Abraão alguns séculos antes e instalá-las por lá. E 
quando o Senhor tem um plano para quem quer que seja, como já foi dito (nunca é 
demais repetir), Ele providencia o sustento até o fim. Todavia, por causa de 
murmuração e desobediência o povo de Israel passou 40 anos naquele deserto, sendo 
que bastariam alguns dias de caminhada para atravessá-lo por inteiro. Isso significa 
que mesmo à vista da conduta errada daquele povo, Deus manteve tanto a sua 
presença, como a sua provisão e, apesar do aparente atraso, completou a obra 
planejada. 

 

Depois dessas coisas, finalmente o povo chegou ao destino final: a 
terra de Canaã. “E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da 
terra, e os filhos de Israel não tiveram mais o maná; porém, no mesmo ano comeram 
dos frutos da terra de Canaã” (Js. 5: 12). O Senhor, na sua grandeza e de modo 
sobrenatural (e também inimaginável), os alimentou durante toda aquela difícil e 
longa caminhada. Veja-se, portanto, que Deus, quando nos põe em determinadas 
empreitadas ou nos tira de outras com livramento e/ou visando mudança, sempre e 
infalivelmente traz consigo a provisão. 

 

Ninguém é jamais colocado por Deus em situações adversas sem 
que haja o necessário mantimento e uma saída preparada e abençoada. “Não veio 
sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima 
do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais 



 

suportar” (I Co. 10: 13). As aflições e os sofrimentos causados pelas provações têm 
um intuito que só o Senhor entende e se fossem a nós atribuídos os encargos de 
vivenciá-las certamente seríamos negligentes (afinal não há quem goste de sofrer e 
passar por apuros). E tais provações e tentações são necessárias para que possamos 
todos crescer espiritualmente, nos moldando no caráter de Cristo. 

 

Assim é o nosso maravilhoso Deus. Ele é zeloso e justo, por vezes 
disciplinador rígido, mas na maioria do tempo Pai amoroso e misericordioso. 
Havendo necessidade de maná, isto é, quando necessitarmos de socorro “de cima” ou 
sustento sobrenatural, será semelhante ao ocorrido com aquele povo no deserto: 
comeremos trigo do céu (vide Salmo 78: 24 – 2.ª parte). Se formos capazes de buscar 
nosso próprio “alimento”, ainda assim quem nos dá tudo o que temos e precisamos é 
Ele, pela sua eterna providência. Não há o que possamos fazer nesta vida sem que 
não haja a intervenção de Deus. Ele é quem escreve a história de nossas vidas, se nos 
entregarmos com sinceridade e reconhecermos a Sua inefável soberania. 

   

A verdade é que por mais graves que sejam as circunstâncias que 
porventura nos envolvam, sempre haverá uma válvula de escape preparada 
especialmente pelo Senhor (virá na hora certa e determinada). E além da saída certa, 
durante o “sufoco” haverá também o cuidado de Deus, que nos manterá e guardará. 
Nossa parte é tão somente seguir com esmero a vontade de Deus para nossas vidas, 
tentando evitar situações desagradáveis porventura criadas por nós mesmos, pois do 
Senhor já virão aquelas destinadas a nos ensinar a sermos pessoas melhores, dignas 
de Jesus Cristo. 

 

E se nós podemos nos livrar de algumas encrencas (aquelas 
criadas pela nossa própria estultícia), com maior razão fiquemos apenas com aquelas 
preparadas por Deus (encrencas entre aspas), que são para edificação e crescimento 
espiritual como já antes mencionado. E diz o Senhor aos Seus filhos: “... Ao que 
vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na 
pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe” 
(Ap. 2: 17). Não se aflija demais, com fé siga adiante depositando Nele toda a sua 
confiança, pois que a sua coroa já está preparada. Louvado seja sempre o Senhor dos 
Exércitos pela Sua inesgotável providência para conosco (em todos os sentidos...).  
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