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TEMA GERAL: 
A REVELAÇÃO CRUCIAL DA VIDA NAS ESCRITURAS 

Mensagem Três 

O Cordeiro, o maná e os produtos comestíveis da boa terra 

Leitura bíblica: Êx 12:1-14; 16:4, 13-15, 31; Js 5:11-12 

I. Ao experimentar a salvação de Deus, o povo de Israel, tipificando a 
igreja, passou por três etapas do desfrute de Cristo, alimentando-se 
Dele – Êx 12:1-14; 16:4, 13-15, 31; Js 5:11-12: 

A. Na primeira etapa, o povo de Israel comeu o cordeiro pascal no Egito, o 
que lhes deu força para saírem do Egito e serem separados do mundo 
egípcio – Êx 12:1-14: 
1. A carne do cordeiro pascal devia ser comida para suprimento de vida 

– vv. 8-9: 
a. A carne do cordeiro significa a vida do Cristo crucificado e ressur-

reto como suprimento para o povo redimido de Deus – Êx 12:8-9; Jo 
6:53, 55. 

b. Mediante a encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo, Sua 
carne tornou-se alimento para o povo redimido de Deus – Jo 6:57. 

2. Pelo sangue do Cordeiro, somos redimidos do juízo de Deus e, pela 
vida do Cordeiro, somos fortalecidos e energizados para fugir do Egito 
– Êx 12:7-13. 

3. A maneira adequada de se comer o cordeiro pascal era “assada no fogo” 
(v. 8); comer Cristo “assado no fogo” é crer que, na cruz, Ele sofreu por 
nós sob a ira santa de Deus exercida em Seu juízo, significado pelo fogo. 

4. O povo de Israel comeu “a cabeça, as pernas e as vísceras” do cordeiro 
– v. 9 (A21): 
a. A cabeça significa sabedoria, as pernas significam atividade e mo-

ver, e as vísceras significam as partes interiores de Cristo, inclu-
indo Sua mente, emoção, vontade e coração, com todas as suas fun-
ções. 

b. Comer o cordeiro pascal com a cabeça, as pernas e as vísceras sig-
nifica tomar Cristo em Sua inteireza, sabedoria, atividades, mover 
e partes interiores – Jo 6:57; 1Co 1:24; Ap 14:4b; Fp 1:8. 

B. Na segunda etapa, o povo de Israel comeu o maná no deserto, que os 
reconstituiu com um elemento celestial para serem um povo celestial – 
Êx 16:4, 13-15, 31: 
1. O maná tipifica Cristo como o alimento celestial que capacita o povo 

de Deus a andar nos Seus caminhos – Jo 6:31-35, 48-51, 57-58: 
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a. Segundo a economia de Deus, Cristo deve ser a única dieta, co-
mida, força, satisfação e sustento do povo de Deus, e eles devem 
viver somente por meio Dele – Nm 11:6; Jo 6:57. 

b. Para ser alimento para nós, Cristo tornou-se carne, foi crucificado e 
ressuscitado para tornar-se o Espírito que dá vida e habitar no nosso 
espírito – Jo 6:63. 

2. As características do maná retratam as características de Cristo como 
o alimento celestial para o povo de Deus – Êx 16:14, 31; Nm 11:7-8. 

3. Como nosso maná, Cristo é, na verdade, a árvore da vida: 
a. Em Êxodo 16 e João 6, a árvore da vida tem o nome de maná. 
b. Na Bíblia, o maná e a árvore da vida são intercambiáveis: 

(1) Isso indica que o maná em Êxodo 16 era a árvore da vida em 
Gênesis 2 e que o maná em João 6 será a árvore da vida em 
Apocalipse 22. 

(2) Maná e árvore da vida são termos diferentes para descrever a 
mesma coisa. 

c. Deus não tem dois alimentos diferentes para o Seu povo escolhido e 
redimido; assim como há um só Deus, também há um só alimento. 

d. Cristo é a nossa árvore da vida e o nosso maná pela eternidade – 
vv. 1-2, 14. 

C. Na terceira etapa, o povo de Israel comeu os ricos produtos da terra – Js 
5:11-12: 
1. A boa terra desfrutada pelos filhos de Israel é o tipo máximo de Cristo 

na Bíblia; ela é um tipo completo e todo-inclusivo de Cristo – Dt 8:7-10; 
Cl 1:12. 

2. Cristo é não somente a nossa vida; Ele também é nosso território, 
nossa esfera, no qual andamos – Cl 3:4; 2:6. 

3. A boa terra tipifica o Cristo todo-inclusivo como a herança do povo de 
Deus para o seu desfrute, e as riquezas da boa terra tipificam as riquezas 
insondáveis de Cristo em diversos aspectos – Dt 8:7-10; Ef 3:8. 

II. Essas três etapas de comer tipificam as três etapas do desfrute que os 
crentes têm de Cristo ao comê-Lo – 1Co 5:7-8; 10:3-4; Fp 1:19: 

A. Por comerem, nas primeiras duas etapas, os crentes são energizados para 
sair do mundo e são constituídos com Cristo como o elemento celestial – 
Jo 6:51-57; 1Co 5:7-8; 10:3-4. 

B. Para alcançar a meta da economia de Deus, os crentes precisam progredir 
até entrarem no estágio mais elevado de comer Cristo como os ricos pro-
dutos da boa terra, o Espírito todo-inclusivo, a fim de vencerem os inimi-
gos espirituais, serem edificados para serem a habitação de Deus e esta-
belecer o reino de Deus na terra – Fp 1:19; Gl 3:14. 

C. À medida que comemos Cristo e O desfrutamos como os produtos da boa 
terra, somos constituídos com Ele, sendo iguais a Cristo em vida, natu-
reza e expressão, para a edificação da igreja como o Corpo de Cristo, o 
novo homem e o reino de Deus – Js 5:11-12; Fp 1:19-21a; Cl 1:13, 18; 3:10-
11. 


