A didática de Deus
Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te
sustentou com o maná, que tu não conhecias,
nem teus pais o conheciam, para te dar a
entender que não só de pão viverá o homem, mas
de tudo o que procede da boca do SENHOR viverá o
homem. Dt 8.3
Essa passagem é uma de minhas preferidas
de toda a Bíblia. Nela, observo a didática de Deus
para ensinar ao homem a sua real condição.
Destaco, portanto, alguns aspectos dessa ‘’escola
divina’’.
Deus humilhou os Israelitas no sentido de
que Ele estava os ensinando a terem um
percepção realista de sua total dependência
em Deus para todas as suas necessidades.
Podemos encarar as nossas crises e humilhações
como um ato de bondade devidamente planejado
por esse Professor.
Deus nos leva propositalmente a becos sem
saída para que, no reconhecimento de nossa
insuficiência, Ele supra de maneira milagrosa.
Assim, nós temos o benefício e Ele tem a glória.
De maneira acertada disse Ricky Warren: “Você
nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa
até que Ele seja tudo o que você tiver”. Ele nunca
nos desampara em meio às nossas fraquezas.
Por fim, o texto apresenta que o homem
viverá por aquilo que “procede da boca do

Senhor’’. Alguns afirmam que o texto está
tratando das Escrituras, mas não creio que essa
seja a melhor solução. Há aqui a utilização de
uma figura de linguagem, o antropomorfismo,
em que há a atribuição de formas humanas a
Deus. Sendo assim, ela está se referindo a tudo
aquilo que vem de Deus para o homem. É um
contraponto entre aquilo que o homem, pela sua
suposta arrogância, clama conseguir fazer por si e
para si, com aquilo que Deus provê em favor
daquele que fora humilhado. Deus não é um
tirano que apenas aponta ao homem a sua
insuficiência, mas age em favor do mesmo. Deus
trabalha em favor daqueles que nEle esperam
(cf Is 64.4).
No improvável suprimento de cada dia
Ainda que amarga fosse a provisão
Provei da mais doce companhia
Daquele que pacientemente mostra a minha dependência e
condição.
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