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Estudo Adicional 
 

Capítulo 26 — Do Mar Vermelho ao Sinai 

Este capítulo é baseado em Êxodo 15:22-27; 16-18. 

Deus não Se esquecia das necessidades de Israel. Disse a seu guia: “Eis que vos farei 
chover pão dos céus.” E foram dadas instruções para que o povo apanhasse uma porção 
para cada dia, e porção dupla no sexto dia, para que se pudesse manter a sagrada 
observância do sábado. {PP 206.2} 

Moisés afirmou à congregação que suas necessidades haviam de ser supridas: “Isso 
será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar.” E 
acrescentou: “Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim 
contra o Senhor.” Mandou, ainda, Arão dizer-lhes: “Chegai-vos para diante do Senhor, 
porque ouviu as vossas murmurações.” Enquanto Arão estava a falar, “eles se viraram 
para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem”. Êxodo 16:8-10. Um 
esplendor qual nunca antes haviam testemunhado, simbolizava a presença divina. Por 
meio de manifestações que se dirigiam aos seus sentidos, deviam obter conhecimento 
de Deus. Devia ensinar-se-lhes que o Altíssimo, e não meramente o homem Moisés, era 
seu dirigente, a fim de que temessem o Seu nome e Lhe obedecessem à voz. {PP 206.3} 

Ao cair da noite, o acampamento foi rodeado de vastos bandos de codornizes, 
bastantes para suprirem toda a multidão. Pela manhã, jazia na superfície do solo “uma 
coisa miúda, redonda; miúda como a geada”. “Era como semente de coentro branco.” O 
povo chamou-o maná. Disse Moisés: “Este é o pão que o Senhor vos deu para 
comer”. Êxodo 16:14, 15, 31. O povo apanhou o maná, e viu que havia um suprimento 
abundante para todos. “Em moinhos o moía, ou num gral o pisava, e em panelas o 
cozia, e dele fazia bolos”. Números 11:8. Era “seu sabor como bolos de mel”. Êxodo 
16:31. Determinou-se-lhes apanhar diariamente um gômer [aproximadamente três 
litros] para cada pessoa; e dele não deveriam deixar para a manhã seguinte. Alguns 
tentaram guardar uma porção até o dia seguinte, mas achou-se então estar impróprio 
para alimento. A provisão para o dia deveria ser colhida na manhã; pois tudo que ficava 
no solo derretia-se com o sol. {PP 206.4} 

No colher o maná verificou-se que alguns obtinham mais e alguns menos do que a 
quantidade estipulada; mas “medindo-o com o gômer, não sobejava ao que colhera 
muito, nem faltava ao que colhera pouco”. Êxodo 16:18. Uma explicação desta 
passagem bem como uma lição prática da mesma, é dada pelo apóstolo Paulo em sua 
segunda epístola ao Coríntios: Diz ele: “Não digo isto para que os outros tenham alívio, 
e vós opressão, mas para igualdade; neste tempo presente, a vossa abundância supra a 
falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja 
igualdade; como está escrito: O que muito colheu não teve demais; e o que pouco, não 
teve de menos”. 2 Coríntios 8:13-15. {PP 206.5} 
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No sexto dia, o povo colhia dois gômeres para cada pessoa. Os príncipes foram 
apressadamente informar a Moisés do que se havia feito. Sua resposta foi: “Isto é o que 
o Senhor tem dito: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor: o que quiserdes cozer 
no forno, cozei-o, o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e tudo o que 
sobejar, ponde em guarda até amanhã.” Assim fizeram, e acharam que ficara inalterado. 
E Moisés disse: “Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor; hoje não o 
achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado; nele não 
haverá”. Êxodo 16:23, 25, 26. {PP 207.1} 

Deus exige que Seu santo dia seja observado hoje de maneira tão sagrada como no 
tempo de Israel. A ordem dada aos hebreus deve ser considerada por todos os cristãos 
como um mandado de Jeová. Deve fazer-se do dia anterior ao sábado um dia de 
preparação, a fim de que tudo possa estar em prontidão para as suas horas sagradas. Em 
caso algum devemos permitir que nossas ocupações usurpem o tempo santo. Deus 
determinou que se cuidasse dos doentes e sofredores; o trabalho exigido para lhes 
proporcionar conforto é uma obra de misericórdia, e não é violação do sábado; mas 
todo o trabalho desnecessário deve ser evitado. Muitos descuidadamente deixam até o 
princípio do sábado pequenas coisas que poderiam ter sido feitas no dia de preparação. 
Isto não deve ser assim. O trabalho que é negligenciado até o início do sábado, deve 
ficar por fazer-se até que haja passado este dia. Esta maneira de proceder pode auxiliar 
a memória daqueles que são imprudentes, e torná-los cuidadosos no fazerem seu 
trabalho nos seis dias a isto destinados. {PP 207.2} 

Cada semana, durante sua longa peregrinação no deserto, os israelitas testemunharam 
tríplice milagre, destinado a impressionar-lhes o espírito com a santidade do sábado: 
uma dobrada quantidade de maná caía no sexto dia, nada caía no sétimo, e a porção 
necessária para o sábado conservava-se fresca e pura, enquanto qualquer quantidade 
que se deixava de um dia para outro, em outra ocasião, se tornava imprópria para o 
uso. {PP 207.3} 

Nas circunstâncias que se ligam à concessão do maná, temos prova conclusiva de 
que o sábado não foi instituído, conforme muitos pretendem, quando a lei foi dada no 
Sinai. Antes de chegarem os israelitas ao Sinai, compreendiam ser-lhes obrigatório o 
sábado. Sendo obrigados a recolher toda sexta-feira dupla porção de maná, como 
preparo para o sábado, no qual nada caía, a natureza sagrada do dia de repouso os 
impressionava continuamente. E quando alguns, dentre o povo, saíram no sábado para 
apanhar maná, o Senhor perguntou: “Até quando recusareis guardar os Meus 
mandamentos e as Minhas leis?” {PP 207.4} 

“Comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra 
habitada; comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã”. Êxodo 
16:35. Durante quarenta anos, por meio desta maravilhosa provisão, trazia-se-lhes 
diariamente à lembrança o cuidado infalível e o terno amor de Deus. Segundo as 
palavras do salmista, Deus lhes deu “do trigo do Céu. Cada um comeu o pão dos 
anjos”, isto é, alimento que lhes foi provido pelos anjos. Salmos 78:24, 25. Sustentados 
pelo “trigo do Céu”, diariamente se lhes ensinava que, tendo as promessas de Deus, 
estavam tão seguros contra a necessidade como se estivessem rodeados pelos campos 
ondulantes de trigo nas férteis planícies de Canaã. {PP 208.1} 
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O maná, caindo do céu para o sustento de Israel, era um tipo dAquele que veio de 
Deus para dar vida ao mundo. Disse Jesus: “Eu sou o pão da vida. Vossos pais 
comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce 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. E entre as promessas de bênçãos ao povo 
de Deus na vida futura, está escrito: “Ao que vencer darei Eu a comer do maná 
escondido”. Apocalipse 2:17. {PP 208.2} 

 


