
   

 
“Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos 
ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom 
ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa 
esperança”. Romanos 15.4 NVI (Nova Versão Internacional) 
 
ALIMENTO PARA A VIDA 
Revelação de Deus (5/7 – A Bíblia) 
  

Uma criança reclamava para sua mãe dizendo que não leria 
mais a Bíblia. Sua mãe intrigada, pergunta porque ela decidiu fazer 
isso? A criança respondeu dizendo que lia todos os dias, mas que não 
conseguia se lembrar de nada do que leu, como se não tivesse 
aprendido ou se nem mesmo tivesse tirado alguma lição. Ela achava 
que estava perdendo tempo. Sabiamente sua mãe perguntou se ela 
sabia onde estava aquele arroz e feijão que eles comeram no almoço 
da semana passada? A filha não soube responder! Então a mãe 
esclareceu que essa comida, “desaparecida”, estava no próprio corpo 
dela, tornando-a mais forte, gerando vida. Assim é a Palavra de 
Deus, pois quando si lê e medita nos textos bíblicos, eles caem no 
coração como uma semente e no tempo certo, na hora certa, ela 
florece e dá fruto.  

  
A Palavra de Deus providencia todo o sustento que alguém 

precisa para lidar com todas as situações da vida! Essa é a 
importância da Revelação de Deus através da Palavra, a Bíblia. A 
grande verdade nas Escrituras é que tudo foi escrito para a nossa 
instrução, de maneiara que ao perseverarmos com paciência, somos 
fortalecidos para manter firma a nossa esperança em Cristo Jesus.  

  
Quando meditamos na Palavra, recebemos a Revelação do que 

Deus preparou para nós. Ele nos revela tudo que é necessário. 
Também nos lembra de Sua Graça e de Seu Poder e isso nos 
fortalece. Vemos também o exemplo daqueles que perseveraram por 
causa da fé, desafiando-nos a fazer o mesmo.  

  
Conclusão: Assim como o alimento está para a vida, assim está 

a Palavra de Deus para a alma. Você também acha que suas leituras 
não são edificantes (Se é que você lê)? Saiba que a interpretação não 
é pela inteligência humana, mas sim pela vontade do Espírito Santo 
de Deus! Certamente Ele quer falar ao seu coração! Tenha paciência, 
medite na Palavra de Deus com humildade, reconhecendo a divina 
Revelação nas Escrituras e Ele saciará a sua sede! Pense nisto. 

 
Fonte: Hagton 
www.umbet.org.br 

 

http://www.umbet.org.br/

