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O Maná 
 

O que era o Maná? 

 

1. Pão: Êxodo 16:4 

2. Fino e semelhante a escamas: Êxodo 16:14 

3. Parece algo como o mel que se solidifica a noite e derrete no calor: Êxodo 16:16, Êxodo 16:21 

4. Deveriam colher em torno de 2,2 litros (um gômer): Êxodo 16:16 

5. Pareciam sementes de coentro: Êxodo 16:31 

6. Tinha a cor branca: Êxodo 16:31 

7. O sabor era como de bolos de mel: Êxodo 16:31 

8. Um gômer do maná foi guardado para mostrar às gerações futuras: Êxodo 16:33 

9. Foi comido durante 40 anos, até chegarem aos limites da terra de Canaã: Êxodo 16:35 e Josué 5:12 

10. Deus tinha o controle da duração do maná. Do dia-a-dia durava apenas para o dia em que foi 

colhido. O do sexto dia durava 2 dias. O da arca durou um tempo desconhecido. 
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Qual o propósito do Maná?  

 

Deus enviou o maná para testar se o povo seria fiel a Deus ou não. Em Êxodo 16:4 Deus diz: 

 

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 em minha lei ou não. 

Êxodo 16:4 

 

O que Deus estava analisando é se eles iriam andar conforme a Lei do Senhor, ou seja, a sua vontade, a sua 

decisão, o seu querer. Embora somente em Êxodo 19 Deus entrega a Lei a Moisés, essa "lei" citada no 

capítulo 16 era a ordem direta de Deus, pois a ordem deixada com relação ao maná era de somente colher 

a quantidade determinada por Deus a cada dia. 

 

E acontecerá, no sexto dia, que prepararão o que colherem; e será o dobro do que colhem cada dia. 

Êxodo 16:5 

 

Somente no sexto dia eles deveriam colher o dobro para que não colhessem no sábado. 

 

Além do propósito material, que era saciar a fome deles, também tinha todo um propósito espiritual, 

relacionado à obediência. 

 

Como sempre, alguns não obedeceram e o maná estragou pela manhã, pois só servia para um único dia, 

como Deus tinha dito: 

 

Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte; e criou 

bichos, e cheirava mal; por isso indignou-se Moisés contra eles. 

Êxodo 16:20 

 

Qual a relação do Maná com Cristo? 

 

O Maná representava para os judeus uma provisão de Deus, um milagre no deserto, o sustento, o alimento 

que Deus vida a eles, o suprimento das necessidades, entre outras coisas. 

 

O próprio Jesus em João 6 vai se apresentar como tudo isso, mas no sentido espiritual. Ele declara que é o 

pão vivo que desceu do céu. 

 

Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho 

do homem vos dará; porque a este o Pai, Deus, o selou. 

Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos as obras de Deus? 

Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou. 

Disseram-lhe, pois: Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos, e creiamos em ti? Que operas tu? 
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Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. 

Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, na verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu; mas meu Pai vos 

dá o verdadeiro pão do céu. 

Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 

Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 

E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca 

terá sede. 

Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. 

Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 

Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 

E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o 

ressuscite no último dia. 

João 6:27-39 

 

Em Apocalipse o Senhor disse a João que ao vencedor Ele daria o maná escondido.  

 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: 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. 

Apocalipse 2:17 

 

Alguns dizem que esse maná escondido era o que estava na arca para as gerações futuras. Mas a alusão ao 

maná quer dizer que viveremos na eternidade com Ele. 

 

Eu sou o pão da vida. 

Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. 

Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 

Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é 

a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 

João 6:48-51 

  

 


