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PARTE II — O QUE JESUS FALOU DE SUA MORTE
LIÇÃO 17 — DISCURSO DO PÃO DA VIDA (continuação)
[1]

PRIMEIRO DISCURSO — PRIMEIRA PARTE (Jo 6.35-42)
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41

Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca
36
37
terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o
38
que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me
39
enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que nenhum de todos aqueles que me
40
deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me
enviou é esta: Que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a VIDA ETERNA; e eu o
ressuscitarei no último dia.
42

Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam:
Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu?

a) Pão da vida: expressão desconhecida no AT; provável ref. à árvore da vida do
Éden, símbolo da imortalidade (Jo 14.6).
i) Pão da morte x Pão da vida: comer pão para perecer x comer pão para viver.
ii) Saciedade: de fome e sede mais profunda do que as necessidades físicas.
b) Identidade de Jesus: "Eu sou o pão da vida" (6.35,48); assim como o maná era o
pão que caía do céu (ou seja, de Deus), Jesus também é a provisão de Deus; ele
desce de Deus (6.38, 50-51), é de Deus e vê a Deus (6.46).
c) Vontade de Deus: a ação de Deus Triúno na vida do ser humano
i) O Pai atrai pessoas ao Filho para crer (ter vida) e não perecer (cf. Jo 3.16).
(1) O Pai deseja que nenhuma pessoa dada a Jesus se perca (6.39)
(2) O Pai deseja que Jesus ressuscite o crente no último dia (6.39-40)
(3) O Pai deseja que todo que vê e crê em Jesus tenha a vida eterna (6.40)
(4) O Pai ensina sobre Jesus e gera fé no coração do pecador (6.45).
(5) O Pai traz pessoas a Jesus e dá suas vidas a Ele (6.37,44).
ii) O Filho está totalmente comprometido com a vontade do Pai — isto é, não
perder nenhum dos que recebeu (6.37-38; cf. 4.34; 5.30).
(1) Negativa: “Que nenhum... se perca, mas que o ressuscite no último dia” (v. 39).
(2) Positiva: “Que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu
o ressuscitarei no último dia” (v. 40).
(3) Conclusiva: “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer; e
eu o ressuscitarei no último dia” (v. 44).
iii) O Espírito Santo convence do pecado (de não crer em Jesus), da justiça (porque
Jesus irá para o céu), e do juízo (porque o inimigo será derrotado) (cf. Jo 16.7ss).
iv) O crente que vai ao Filho e crê nele sacia sua fome e sede (6.35).
d) Fé — vir, ver e crer: paralelismos —
i) Vir // crer — fome // sede (6.35):
(1) 35 aquele que
vem a mim
não terá fome,
(2) 35 [aquele que]
crê em mim
nunca terá sede.
ii) Todo crente em Jesus recebe a vida eterna
e) Conclusão:
i) Desejo de Deus e fé do homem: estabelece a mesma relação entre o propor de
Deus e o receber do homem pela fé.
ii) Jesus reprova Tomé e abençoa os que creem sem ter necessidade de ver (c/c
Jo 20.29).

[2]
ESQUEMA ILUSTRATIVO
a) Jo 6.36-40: forma quiástica.

[3]

PRIMEIRO DISCURSO — SEGUNDA PARTE (Jo 6.43-51)
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Não murmureis entre vós.
Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não
45
trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia.
Está escrito nos profetas: E serão todos
46
ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não
que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus; este tem visto ao Pai.
47
48
[Amém, amém] vos digo que aquele que crê em mim tem a VIDA ETERNA. Eu sou o
49
50
pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que
51
desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do
céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o PÃO que eu der é a minha
CARNE, que eu darei pela VIDA do mundo.
52

Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer?

a) Ressurreição e viver para sempre: ref. à vida eterna que supera a morte.
b) Ensinar — aprender (v. 45): crer envolve escrever e ensinar, ouvir e aprender.
c) Crer em Jesus (v. 47): aderir, unir e participar da vida eterna dEle.
d) Comer pão espiritual (vv. 49-50): em paralelo com o "comer pão" físico significa
tomar conhecimento, estudar, ser ensinado, aprender, crer e aplicar à vida.
e) Paralelismo: não morre// viverá para sempre (6.50-51).
i) 50 Este é o pão que desce do céu,
para que o que dele comer não morra.
51
ii)
Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém [deste pão] comer viverá para sempre.
f)
Conclusão:
i) Todo aquele que Deus atrai a Cristo, tem seus olhos abertos para crer nele,
recebe a vida eterna por antecipação e espera a ressurreição final.
ii) Relação com os diálogos anteriores:
(1) Crer em Jesus é reconhecer que ele é o doador e sustentador da vida eterna.
(2) Da parte de Deus, ele atrai as pessoas a Cristo, este recebe a todo que crê
nele e lhes concede a vida eterna e a participação na ressurreição final.
(3) De nossa parte, é necessário atender ao testemunho da fé em Jesus.
[4]
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TRANSIÇÃO PARA SEGUNDO DISCURSO
Pão da vida X carne/sangue (v. 51):
Jesus reafirma ser o pão da vida, diferente e superior ao maná.
Pela primeira vez, Jesus associa o pão à sua própria carne.
Ao todo serão 5 ref. a “comer carne” e 4 ref. a “beber sangue”.
Perguntas:
Em que sentido o pão da vida está na carne de Jesus?
O que significa “carne” e “sangue”?
O que quer dizer comer carne e beber sangue?

