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O PÃO NOSSO DE CADA DIA 
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SENTIR 
Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga no café da manhã? 
Usado como sinônimo de vida e trabalho, alimento do corpo e da alma, 
o pão faz parte da cultura de muitos povos e tem um significado 
importante em várias religiões. 
 
A história do pão é tão antiga que é até difícil dizer, com precisão, quando 
e como ele apareceu. Historiadores, no entanto, estimam que o pão 
tenha surgido juntamente com o cultivo do trigo, na região da 
Mesopotâmia, onde atualmente está o Iraque. 
 
Segundo o relato do livro do Êxodo, durante os quarenta anos de 
peregrinação pelo deserto, o povo de Israel se alimentou de um pão 
especial, dado por Deus.  
APRENDER 
Da mesma forma como no Antigo Testamento Israel fora instruído por 
Deus acerca do maná, também Jesus ensina os seus discípulos no Novo 
Testamento a orarem pelo “pão de cada dia” dizendo: “dá-nos hoje”.  
 
Na sequência de seu ensinamento, complementa: “não vos inquieteis, 
dizendo: Que comeremos? Que beberemos? pois vosso Pai celeste sabe 
que necessitais de todas elas”. 
 
Jesus queria ensinar que o Deus que alimentou o povo de Israel durante 
os anos de peregrinação pelo deserto é o mesmo Deus que sempre 
sustentou sua igreja. Da mesma forma que havia maná para os israelitas, 
houve para os primeiros discípulos e há para nós hoje.  
 
A tarefa que nos cabe é a de buscá-lo diariamente: com o suor do nosso 
rosto e em oração. Pois o maná é também metáfora de Cristo, o “pão 

vivo descido do céu” que sustenta nossa alma e sacia nossa fome de 
sentido e eternidade. 
 
Por isso, precisamos refletir: Será que temos dado prioridade à 
comunhão com Deus em nossa vida? 
REFLETIR 
O que o pão mencionado por Jesus alimenta? 
 
Como as palavras “Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia” relacionam-se 
com humildade e dependência? 
 
Por que o pão é nosso? 
 
Por que precisamos de pão cada dia? Como vivemos com essa 
realidade? O que fazemos de prático? 
 
Como esse alimento diário se manifesta na vida comunitária (igreja) e no 
gcem? 
 
APLICAR 
O nosso pão vem de Cristo, o nosso pão é Cristo. No Velho Testamento 
o pão era um sinal da bênção de Deus, o trigo simbolizava prosperidade.  
 
No Novo Testamento Jesus declara aos seus discípulos: “Eu sou o pão 
da vida. A partir de mim todas as necessidades humanas são satisfeitas”. 
Aquele que come esse pão nunca mais terá fome, porque ele vai saciar 
todos os níveis de fome dos homens. 
 
Busquemos saciar nossa fome com o pão que realmente satisfaz. 
 



 
 


