
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((1133))  
 (Sua Provisão) 
 
"Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se; Daí-lhes, 
vós mesmos, de comer". Mateus 14.16 Genebra (Revista e Atualizada).  

Que solução você daria para resolver a fome na África? O que você 
sugeriria para aqueles paises da Ásia que sofrem com as recentes 
catástrofes da natureza? Muitos perderam tudo, inclusive família, o 
que você sugere?  

Aqui mesmo, no Brasil, a seca na Amazônia, as carências do Nordeste 
e as inúmeras crises sociais dos demais estados! Na sua opinião, qual 
é a solução para isso tudo?  

Arrisco a dizer que você deve ter pensado que os Estados Unidos e a 
Europa deveriam colaborar mais, ou que nossos governantes 
deveriam estar lutando pelos interesses do povo. "Alguém poderia 
fazer algo", você deve ter pensado! Sem sombra de dúvida você 
também deve ter se lembrado de apontar o Senhor como solução. 
Devo ressaltar que eu creio que Ele é a solução, ou melhor dizendo, a 
Única solução. Mas estou convicto de que você dificilmente pensou o 
que estaria ao seu alcance!  

Mesmo sem ir até outro continente, você já dever ter sido abordado 
por um mendigo algum dia. Na sua empresa, você já deve ter visto 
muitas pessoas passando por dificuldades, principalmente quando são 
demitidas. Ou na escola, você já deve ter visto pessoas a beira da 
desistência por não conseguir acompanhar o resto da classe. São 
diversas as situações que você já testemunhou. Muitos acham que 
simplesmente orar ao Senhor intercedendo por essas vidas, é 
suficiente, mas o Senhor diz: "Quem enviarei? Que irá por nós?" 
(Isaias 6.8 NVI).  

Alguém um dia me disse que Deus poderia muito bem alcançar o 
mundo inteiro sozinho, mas Ele decidiu usar "você" para isso! É fácil 
passar a responsabilidade a outro, não é verdade! Veja os discípulos, 
eles acertaram em recorrer a Jesus, mas eles não esperavam que o 
Senhor os usuária para fazer maravilhas no meio daquele povo. Isto 



é vida cristã. Deus quer usar você. Você é o melhor que Deus tem! 
Já pensou nisto? Assim, "Daí-lhes, vós mesmos, de comer". O mundo 
seria bem melhor se eu e você fizéssemos a nossa parte. Vamos lá? 
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