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I. Quanto à Colheita: 

 

01. A colheita do maná é uma necessidade diária (Ex 16.4), e intransferível (Ex 16.19). 

 

02. Deve ser feita, de preferência, pela manhã (Ex 16.21) 

 

03. Escolha um local sossegado para estar na presença do Senhor 

 

04. Colha o seu maná a partir da sua leitura normal e sistemática da Palavra. Não fique 

“pulando” de um livro para outro a cada dia! 

 

05. Tenha sempre consigo o seu caderno de maná, onde você fará as suas anotações diárias. 

 

06. Ao fazer a sua leitura normal da Palavra, fique atento à direção do Espírito de Deus. 

Certamente, Ele irá destacar um versículo que irá usar para alimentá-lo naquele dia. 

 

07. Anote, então, no seu caderno, a data, e copie o versículo que mais chamou a sua atenção e 

anote as respostas às cinco perguntas que você fará ao versículo: 

 

08. Tenha sempre à mão um dicionário da língua portuguesa. Isso irá ajudá-lo a “esmiuçar” certas 

palavras, melhorando a compreensão do versículo. (E, até, dos hinos que cantar! Você sabia que a 

expressão “fragoso alcantil”, do hino 27 do nosso hinário, significa “um morro difícil de subir”?!). 

 

09. Mantenha o seu coração em oração, clamando sempre com o Sl 119.18 – “Desvenda os meus 

olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei”. Sabemos que “a lei do SENHOR é perfeita, e 

restaura a alma; o testemunho do SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do 

SENHOR são retos, e alegram o coração; o mandamento do SENHOR é puro, e ilumina os olhos... São 

mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do que o mel e o 

destilar dos favos”  (Sl 19.7,8,10). 

 

10. Faça para o seu versículo cinco perguntas: 

 

 

1. O QUE ESTE VERSÍCULO ME ENSINA SOBRE DEUS? 

 

Nota: o versículo poderá estar falando especificamente do Pai. Ou, do Senhor Jesus. Ou, do 

Espírito. Ou, do Pai e do Filho. Ou, da Trindade. Caberá a você discernir e, então, responder à pergunta 

proposta. 

 

Exemplos: 
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Sl 95. 6 – “...ajoelhemos diante do SENHOR que nos criou”. Neste caso, o versículo refere-se à 

Trindade. A Deus. Então, a nossa pergunta será: “O que este versículo me ensina sobre Deus?”. 

 

Jo 2.24 – “Mas o próprio Jesus não Se confiava a eles, porque os conhecia a todos”. Este 

versículo refere-se ao Senhor Jesus. Então, a nossa pergunta será: “O que este versículo me ensina 
sobre o Senhor Jesus?”. 

 

Gl 5.22 – “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz...”. Este versículo refere-se ao Espírito 

Santo. Então, a nossa pergunta será: “O que este versículo me ensina sobre o Espírito?”. 

 

Jo 3.35 – “O Pai ama ao Filho, e todas as cousas tem confiado às Suas mãos”. Neste caso, 

temos referência ao Pai e ao Filho. Então, faremos duas perguntas: “O que este versículo me ensina 

sobre o Pai?”; e “O que este versículo me ensina sobre o Filho, o Senhor Jesus?”. 

 

 

2. O QUE ESTE VERSÍCULO ME ENSINA SOBRE MIM MESMO? 

 

Todo versículo tem uma palavra para a nossa própria vida. Precisamos descobri-la! Caso 

contrário, o nosso estudo não terá efeito sobre nós! 

 

Exemplos: 

 

a. O versículo poderá tratar diretamente comigo: “Abstende-vos de toda forma de mal” (1 Ts 

4.22). 

 

b. O versículo poderá tratar indiretamente comigo: “O Pai ama ao Filho, e todas as cousas tem 

confiado às Suas mãos” (Jo 3.35). Neste caso, poderei aplicar o versículo a mim da seguinte 

maneira: Amo o Filho? Amo Jesus? Tenho confiado, entregue, todas as coisas a Jesus? 

 

 

3. HÁ NESTE VERSÍCULO ALGUMA ORDEM PARA EU OBEDECER? 

 

Nem todos os versículos contém ordens para nós. Todavia, muitos contém. Ex.: 1 Ts 5.16, que 

diz: “Regozijai-vos sempre”. Neste caso, a ordem está bem clara! 

 
Quero exortá-lo a colocar em prática a ordem recebida imediatamente. Carole Mayhall, em 

seu livro “Do Coração de Uma Mulher”, narra o seguinte: “Um amigo me contou como colocou o Sl 

119.59,60 em prática – “Considero os meus caminhos, e volto os meus passos para os Teus mandamentos. 

Apresso-me, não me detenho, em guardar os Teus mandamentos”. Logo que lê um mandamento 

bíblico, ele obedece-o na primeira oportunidade que surge. Se está lendo o livro de Salmos e o texto ordena 

que cante alegremente ao Senhor, ele pára imediatamente, e canta. Se disser que seu coração deve estar cheio de 

louvores, ele começa a louvar a Deus. Se a ordem é para falar de Jesus a outros, ele fala à primeira pessoa que 

encontra. Esse coração está sintonizado aos sinais emanados pelo Senhor; é sensível à Sua mensagem, e obediente 

à voz do Deus vivo”. Belo exemplo, não?! Obedeça incontinenti! 

 

Agora, creio que, às vezes, um versículo não tem uma ordem explícita. Mas, podemos descobri-

la implícita! Ex.: Jo 3.35 – “O Pai ama ao Filho, e todas as cousas tem confiado às Suas mãos”. Vejo aqui duas 

“ordens”: 
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A.a de amar o Filho; 

 

B.a de confiar todas as coisas às Suas mãos.  

 

 

4. HÁ NESTE VERSÍCULO ALGUMA PROMESSA DA QUAL DEVO TOMAR 

POSSE? 

 
Alguém disse que há mais de 3.000 promessas na Bíblia! Lembremo-nos de que o nosso Pai não 

mente. E nunca falha! ALELUIA! Tomemos para nós as Suas promessas. Ex.: Mt 28.20 – “E eis que estou 

convosco todos os dias até à consumação do século”. Como o dia fica diferente quando nos apossamos de uma 

promessa como esta! Que alegria nos invade! Que segurança! Que esperança! ALELUIA!!! 

 

 

5. O QUE ESTE VERSÍCULO ME ENSINA SOBRE O MAL? 

 

Estou usando a palavra “mal”, aqui, para referir-me a muitas coisas: pecado, Satanás, 

demônios, a carne, etc. Assim, procure no seu versículo algum ensino sobre algum desses temas. E 

anote o que aprender. Ex.: Tg 4.6 – “...Deus resiste aos soberbos...”. Neste caso, aprendemos sobre o pecado. 

Agora, Tg 4.7 – “...resisti ao diabo...”. Aqui, aprendemos sobre o diabo e como lidar com ele. 

Na prática, e considerando o fato essencial de que a colheita do maná é algo estritamente 

pessoal, ao tentar responder esta pergunta, geralmente devo iniciar dizendo: “Peco quando...”, ou 

“Peco se...”. 

 

II. Quanto à tarefa de OVC: 

 

01. Cada dia, após colher o seu maná, anote na sua listagem de maná a referência do versículo 

que você colheu, à frente da data correspondente. 

 

02. Caso você não colha o maná num determinado dia, deixe em branco o espaço 

correspondente àquele dia na sua listagem. Seja totalmente honesto consigo mesmo, com o Senhor, e 

comigo! Lembre-se de que “os olhos do SENHOR estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons” (Pv 

15.3). Portanto, “ai dos que escondem profundamente o seu propósito do SENHOR, e as suas próprias obras 

fazem às escuras, e dizem: Quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse 

igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: Ele não me fez; e a cousa feita dissesse do seu oleiro: Ele nada 

sabe” (Is 29.15,16). 

 

03. Ao final do período, escolha um dentre os manás que você colheu nesse período, e transcreva-
o integralmente na folha da listagem, mandando-o para mim, juntamente coma listagem e demais tarefas 

propostas para o período. 

 

 

 

“Não cesses de falar deste livro da lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer 

segundo a tudo quanto nele está escrito; então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido”  (Js 

1.8) 
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MODELO DE MANÁ 

Data: 06.02.20 

Texto: Lc 22.3 

 

“Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze”. 

 

1. JESUS: Sua Palavra sempre se cumpre. Na pessoa de Judas a Palavra de JESUS proclamada através 

da parábola do joio [Mt 13.24-30] também se cumpriu cabalmente. Judas era um dos doze. 

Participou dos projetos missionários do AMADO SENHOR JESUS. Foi o tesoureiro do grupo dos 

apóstolos. Enganou tão bem, que os demais apóstolos não suspeitaram da sua falsa identidade. Em 

tudo parecia ser trigo. Mas era joio. Por essa razão, Satanás conseguiu entrar nele. Era filho da 

perdição.  Lobo vestido de ovelha. Bem disse o AMADO SENHOR JESUS!  

 

2. Eu: Sou lobo ou ovelha? Sou um religioso fervoroso e ativo, ou sou um verdadeiro seguidor do 

AMADO SENHOR JESUS? Nasci de novo, ou só “acompanho” os salvos? 

 

 

3. Ordem: [Examine-se a si mesmo! 2 Co 13.5] 

 

4. Promessa: Satanás só pode entrar no joio. [Ver 1 Jo 5.18 e Lc 22.31,32] 

 

 

5. O mal: Peco, se me ponho a acompanhar os salvos, me auto enganando, sendo mero religioso – 

joio no meio do trigo – um filho da perdição. Nesse caso, me torno réu de pecado eterno!   

 


