O PÃO QUE DESCE DO CÉU
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Cada um colhe o pão para si
Deve-se colher todos os dias
Não se colhe no descanso
No descanso, descansa
Jesus é o Pão
Discernir o Corpo é saber que a Igreja é o Corpo de Jesus.
Comunhão com a Palavra e comunhão com a igreja é o mesmo que se alimentar
do Pão vivo que desceu do céu

Manah em hebraico significa “o que que é isso?”.
Foi a expressão de interrogação e espanto do povo ao ver alimento cair do céu.
Deus assegura em Sua Palavra que Ele é e sempre será um amoroso Pai, provedor para os que Nele confiam. Primeiro Ele
disse ao povo “comereis e vos fartarei”. Só depois disse “sabereis”. No verso 12, entre o “comereis” e o “sabereis” há um
processo para provar a nossa fé. Deus conhecia a murmuração do povo e sabia que não creriam antes de ver. Quem
participa da mesa do Senhor sem discernir o pão é fraco, e há até alguns que dormem. Antes de comer e beber temos que
nos avaliar e pedir perdão pela nossa falta de fé.
O corpo de Cristo, como o pão que desce do céu, deve ser sem fermento. Jesus tem que ser a nossa vida. Ele se revelou e
se deu como o pão, o alimento mais singelo, mais rico e mais antigo, que sustenta no deserto. Ao mesmo tempo, Deus
disse que deveríamos ter relacionamento diário com Ele, sem nos preocuparmos com o futuro ou acúmulos, confiando na
provisão do amanhã. Cada provisão é uma experiência para ser vivida hoje. Amanhã dá bichos e o “manah” até cheira mal
(v.20), menos no dia do descanso (v.24).
Se no sábado não vai cair “manah”, temos que colher porção dobrada na sexta. Pegue todas as suas preocupações e
ponha num pacote chamado descanso. Só desfruto de descanso se creio na porção preparada por Deus para mim. Mas,
alguns insistem em desconfiar de Deus e tentam acumular quando não é necessário (v.27). Viver nesse contexto e universo
é loucura, canseira e perda. A maioria dos acidentes e experiências de revés acontece pela falta de descanso em fé na
forma como Deus determinou. Só pelo Espírito Santo podemos entender essa realidade.
A medida é para cada um, cada família e cada dia. É o que Deus diz. Teólogos se agradam em acumular e se acostumam,
sem notar que cheira mal. Nosso tempo perante Deus deve ser buscando seu cuidado e provisão cada dia e descansando
quando Ele ordena. Isso deve ser nossa rotina e disciplina.
Temos que proclamar cada dia: Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Nunca desista da sua casa! Continue colhendo do Senhor para cada um deles.
Tudo nesse mundo é sombra do mundo espiritual. Nosso cerco de proteção no mundo é o sangue do Cordeiro.
Deus já derramou nosso alimento diário que se renova e nos mantém vivos.
Eu descanso quando colho o pão do jeito certo, em obediência, e isso envolve constância, motivação certa e fé.
Você pode estar vivendo com o mesmo baixo padrão de confiança em Deus.
Já parou para pensar que a provisão do “manah” de fato aconteceu pelo exato tempo e porções necessários?
E que pode acontecer hoje? O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo (João 6:33).
Agradeça ao Deus provedor.
Ore por sua casa. Por provisão de alimento para o corpo, para a alma e ,
o espírito.
Nunca desista da sua família. Jamais deixe de crer que Deus proverá.

