
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHIISSTTÓÓRRIIAA  DDOO  RREEII  MMEESSSSIIAASS  ((1177)) 
(Seu Poder) 
 
“Os Seus discípulos responderam: Onde poderíamos 
encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar 
tanta gente”. Mateus 15.33 NVI (Nova Versão Internacional) 
  
O que se pode esperar de um lugar deserto? Acredito que de forma 
unânime diríamos que não podemos esperar que “nada” venha deste 
lugar! Segundo o dicionário, deserto, no sentido literal, é uma região 
árida e despovoada, uma região pobre. Já no sentido figurado, é um 
lugar solitário ou pouco freqüentado. Veja que em ambos significados 
temos a idéia de vazio. 
 
Deserto também é sinônimo de “escassez”. Ali a vida tem que se 
desdobrar para não se findar. Como um atleta fadigado que se 
esforça para cruzar à linha de chegada, assim é a vida no meio do 
deserto. 
 
Você já teve a impressão de estar em um deserto? Tente se recordar, 
é bem provável que você já esteve sobre condições difíceis e sem 
recursos para poder superar tais obstáculos. Geralmente é neste 
momento que nos lembramos de Deus, mas mesmo assim insistimos 
em olhar ao nosso redor e só continuar a ver mais deserto! 
 
A passagem de hoje se refere à segunda multiplicação dos pães. 
Vejam só, os discípulos já haviam testemunhado do poder de Jesus 
quando passaram por esse mesmo problema, mas pelo visto isso não 
foi suficiente para faze-los perseverar. Eles só conseguiam ver o 
deserto. 
 
Será que você não tem agido como esses discípulos? Chega até a 
recorrer o Senhor Jesus, mas o fracasso vem quando lhe é necessário 
ter fé. Num piscar de olhos todas as maravilhas que Ele vinha 
operando na sua vida simplesmente deixam de serem consideradas, 
dando lugar apenas a incredulidade. “Meu problema não tem 
solução!” Será que não tem sido assim com você? 
 



Meu amado, provas não serão suficientes para convencer um coração 
duro. Alguém disse que o mar não vai se abrir enquanto seus pés não 
estiverem molhados. Saiba que mesmo nos desertos da vida, o 
Senhor continua sendo Deus Supremo. Você pode se ver num beco 
sem saída ou em um túnel escuro, ainda assim Deus é “poderoso 
para fazer infinitamente mais do que tudo o que você possa pedir ou 
pensar”. Crê somente e saia do deserto para uma fonte inesgotável 
de água viva. 
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