
Tenho medo de perder o sustento e viver uma vida miserável 

Êxodo 16.2-10;16-21 

Deus havia dado uma ordem ao povo para que durante seis dias 

colhessem o pão que caísse do céu e recolhessem o suficiente para cada 

família naquele dia. A orientação era para que não guardassem nada para o 

dia seguinte. Já no sexto dia, poderiam colher o maná que sustentaria por 

dois dias para que o sétimo dia fosse para o descanso. E pediu ao povo para 

que no sétimo dia não fizessem nenhum tipo de trabalho, mas 

permanecessem quietos. 

 O Senhor trouxe ainda mais orientações a Moisés e Arão de guardar 

uma porção do maná dentro de uma vasilha de barro e o colocar na tenda do 

testemunho para que todos se lembrassem por anos que foi Deus quem trouxe 

o sustento durante aquele período no deserto. Isso seria uma mensagem ao 

povo de Israel para que jamais esquecessem de que o Senhor agiu 

sobrenaturalmente para o sustendo deles. 

A dependência de Deus é um dos maiores aprendizados que nós como 

crentes devemos absorver na teoria e na prática. Depender de Deus significa 

saber e crer que a nossa força e o nosso sustento vêm Dele. É Ele quem nos 

dá a possibilidade de sermos vitoriosos, de vencermos os desafios, de 

crescermos e vencermos todas as intempéries da vida. 

Como um dos exemplos de dependência da bíblia foi José, ele foi um 

homem que mesmo em face das circunstâncias difíceis, dependeu de Deus, 

creu na direção do Pai, creu na verdade das promessas e dos sonhos que Deus 

o fez conhecer. Ele passou por crises até maiores do que a perda de um 

emprego, ele perdeu muito mais, a família, a liberdade, a sua terra, etc., mas 

permaneceu firme em sua dependência e confiança no Pai. 



Quando passamos pelas crises costumamos tomar dois tipos de 

postura. A primeira é a postura defensiva, coitadista. Ou seja, lamentamos, 

procuramos culpados, ficamos cabisbaixos, buscando alguém que tenha dó 

da nossa triste situação. É nessa postura que a ansiedade, o medo e toda sorte 

de sentimentos ruins costumam aparecer. A segunda é a postura proativa. 

Quando José do Egito interpretou o sonho do Faraó e viu que muitos anos 

difíceis viriam pela frente, ele disse ao Faraó: “Ajuntem os administradores 

toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder 

de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o 

mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá 

no Egito; para que a terra não pereça de fome” (Gn 41:35-36). José não 

ficou se lamentando pelo que viria, pela crise. Ele fez algo, ele pensou em 

algo, ele traçou possíveis soluções. Essa é a postura onde a ansiedade, o 

medo e outros sentimentos ruins têm mais dificuldades de crescer, por isso, 

deve ser a nossa postura, devemos fazer a nossa parte sem desânimo. 


