AS SETE AUTOAFIRMAÇÕES
DE JESUS: EU SOU O PÃO DA VIDA”
“Declarou-lhes Jesus: ‘Digo a verdade: Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem
dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo’.
Disseram eles: ‘Senhor, dá-nos sempre desse pão!’ Então Jesus declarou: ‘Eu sou o pão da vida. Aquele
que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede’”. João 6.32-35

INTRODUÇÃO

Hoje começaremos uma nova série de mensagens, na qual estudaremos, no evangelho de João, as sete autoaﬁrmações de Jesus: “Eu sou o pão da vida” (Jo 6.35), “Eu sou a luz do mundo” (Jo 8.12), “Eu sou a porta” (Jo 10.9),
“Eu sou o bom pastor” (Jo 10.11), “Eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11.25), “Eu sou o caminho, a verdade, e a vida”
(Jo 14.6) e “Eu sou a videira verdadeira” (Jo 15.1). Todas elas estão ligadas à autoaﬁrmação que Deus Pai faz em
Êxodo 3.14: “Eu sou o que sou”. Nela, o Senhor revela aos israelitas que é Deus, antes de tudo.

QUAL SEU INTERESSE POR JESUS?

É fato comum que, desde o primeiro século, pessoas seguiram e buscaram a Jesus por causa dos milagres (Jo
6.1-2). Atualmente, também não é raro algumas igrejas, através de reuniões, programas de televisão e rádio,
incentivarem esse tipo de prática. Desempregados, endividados, doentes, deprimidos, solitários e pessoas com
uma inﬁnita ordem de sofrimentos são convidados a participar de um culto, grupo ou campanha, por meio
do qual poderão ter seus problemas resolvidos. Jesus sabe das nossas motivações para buscá-lo: “A verdade é
que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ﬁcaram satisfeitos” (Jo 6.26). Ele sabe por que vamos à igreja, por que vamos à célula, por que nos inscrevemos em
um retiro. E isso não o impede de nos abençoar, porque Ele é poderoso para fazê-lo e por que tem compaixão
de nós. Mas o maior interesse de Cristo é que o conheçamos (Jo 17.3).

JESUS, MAIS QUE PÃO E MILAGRES!

Jesus mostra para os discípulos que o milagre não era sua obra ﬁnal, porque aquilo que o povo buscava era,
em alguma medida, perecível, restrito a esta terra (Jo 6.27). Ele deseja, por outro lado, dar e derramar em
nossas vidas aquilo que é eterno (Jo 6.39-40). A resposta de Jesus aos seus interlocutores nos mostra que, se
não formos transformados por esta verdade, se não provarmos o próprio Jesus, seremos meros consumidores
de milagres, teremos fome novamente. “Então perguntaram-lhe: ‘Que sinal milagroso mostrarás para que o
vejamos e creiamos em ti? Que farás?’” (Jo 6.30). Não há nada que nos bastará até que nos fartemos tão
somente de Cristo.

JESUS, O ALIMENTO IMPERECÍVEL

Jesus nos ensina, ainda nessas palavras, que Ele é o alimento mais importante na vida do homem. Podemos
e temos muitas possibilidades de alimentos, mas Ele é o único que pode trazer a verdadeira satisfação. O que
signiﬁca comer do pão da vida? Signiﬁca crer em Jesus e considerá-lo como fonte pessoal de existência. O
sentido completo e profundo de crer vai muito além do simples acreditar. Biblicamente, crer tem como sinônimo o ato de se entregar em conﬁança e dependência (Sl 37.5). O que Jesus quis dizer à multidão que o ouvia
é que eles deveriam tê-lo como Deus, como a única e verdadeira fonte de vida, entregando-se em conﬁança
e dependência a ele.

QUEM É JESUS PARA VOCÊ?

A resposta para esta pergunta determinará nossas decisões. Quando Jesus expõe tamanha verdade aos
discípulos, ele os confronta, e muitos reconsideram segui-lo (Jo 6.60; 66). Não haviam entendido quem Ele era
e qual sua missão, queriam apenas os benefícios advindos dessa aproximação, e não o compromisso da fé.
Eles até “curtiam” Jesus, davam “like”, podiam ser grandes fãs. Contudo, não eram verdadeiros discípulos, o
quais não viam sentido na vida sem Jesus: “Jesus perguntou aos Doze: ‘Vocês também não querem ir?’ Simão
Pedro lhe respondeu: ‘Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos
que és o Santo de Deus’” (Jo 6.67-69).

CREIA E PENSE

Por que você tem seguido e buscado a Jesus? Qual tem sido sua motivação nessa prática? Quem é Jesus
para você? Um homem de sinais e milagres? Um grande profeta? Um líder político? Um bom mestre? Qual
é a sua visão de Jesus? Por que você tem seguido e buscado a Jesus? Para suprir suas necessidades físicas,
materiais e emocionais simplesmente? Ou porque você entendeu que ele é Deus, única e verdadeira fonte
de vida eterna? Você entregou (e tem entregado) sua vida em conﬁança e dependência a Jesus?
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