Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Semana passada, estivemos meditando sobre o tema: A soberania divina na salvação. Seres humanos naturais
lutando para obter o sobrenatural. Todo e qualquer esforço é em vão sem o auxílio do Espírito Santo.
O domínio e a soberania da salvação estão nas mãos de Deus e apenas em suas mãos.
João 6:44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia.
O Pai nos envia a Jesus, Jesus nos guarda e nos ressuscitará no último dia.
Tudo vem do Pai e através de Cristo se concretiza. O ser humano como um mero expectador, observa e aceita...
Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Abra a Palavra de Deus...
A primeira parte do discurso tinha como tema central Jesus como doador de vida.
Na segunda parte, os adversários de Jesus não admitem que um homem possa ter origem divina e, assim, possuir e
dar a vida definitiva. Jesus insiste: ele é o doador da vida definitiva ao contrário do maná que era temporal.
Esta vida definitiva encontra-se precisamente em sua condição humana (carne), da qual eles se escandalizam.
É preciso aceitar não somente sua condição humana, mas o fato de sua morte e ressurreição ser o único caminho
para essa realização. Essa é a lei, interpretada pelo Espírito Santo e que é escrita nos corações dos homens.
João 6:45 Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que escuta o
ensinamento do Pai e dEle aprende vem a Mim.
Jesus retoma seu discurso citando um texto profético, onde, falando da restauração da Igreja, ele promete que os
filhos seriam ensinados por Deus.
Entende-se então que a Igreja não pode ser restaurada de qualquer outra forma senão por Deus ensinando e
conduzindo os crentes a Jesus. (A situação da igreja de hoje)
O método de ensino, de que fala o profeta, não consiste meramente na voz externa, como de um professor, mas na
operação interior do Espírito Santo. Este ensino de Deus consiste na iluminação interior do coração.
Por que do coração? Mateus 15:19 Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
E os filhos serão ensinados por Deus, que são os únicos que são os verdadeiros filhos e coerdeiros em Cristo do
reino. Isaías 54:13 Todos os teus filhos serão ensinados do SENHOR; e será grande a paz de teus filhos.
Deus não ensina apenas a observar a Lei, mas a aderir a Jesus e vive-la como Ele viveu.
(Não basta uma conversão superficial, tem que haver mudança).
A lei não é importante em si mesma e sim, tem como finalidade apontar para Jesus.
Daí a frase seguinte: todo aquele que escuta o ensinamento do Pai e dEle aprende vem a Mim.
É preciso aprender do Pai, ensinamentos estes que vêm através do Espírito Santo.
João 16:8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Jesus anuncia que a nova comunidade não será continuação, nem restauração de Israel como povo, mas estará
aberta aos que escutarem e aprenderem do Pai, ou seja, a todos os filhos de Deus dispersos.
João 11:51-52 Ora, ele não disse isto de si mesmo; mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus
estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de
Deus, que andam dispersos.
De uma ótica negativa, todos quantos não creem são reprováveis e condenados à destruição, pois todos os
verdadeiros filhos e herdeiros da vida são por Deus, feitos seus discípulos obedientes. Daí entende-se que não há um
sequer dentre todos os que o Pai enviar a Jesus que deixará de ser um participante de Sua fé.
Esse versículo elimina completamente todo o poder do livre-arbítrio, pois, se somente quando o Pai nos atrai é que
vamos a Cristo, não há em nós qualquer principio de fé, nem qualquer preparação para uma escolha deste porte.
João 6:46 Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus; este sim viu o Pai.
Ninguém, nem Moisés nem os profetas, viram a Deus, contudo, tentaram transmitir sua vontade.
Nós não precisamos, com o sacrifício de Cristo, de mediadores humanos, mas só temos acesso a Deus através de
Jesus. Jesus, que conhece o Pai face a face, é o nosso único mediador a Deus.
João 1:18 Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou.

Não é necessária uma experiência extraordinária com Deus para legitimar a salvação, basta apenas prestar atenção a
Jesus e a sua Palavra para compreender que Deus é em favor dos filhos.
Lucas 10:41-42 Respondeu-lhe o Senhor: Marta! Marta! Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas.
Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa; Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será
tirada.
Aqueles que são incrédulos e criticam a Cristo, assim o são porque não escutam a Deus e, por isso, se opõem a Jesus.
Ninguém viu o Pai, apenas Jesus e somente através dEle o podemos conhecer e nenhum conhecimento de Cristo
pode ser obtido enquanto o Pai não iluminar, com seu Espírito, os que são por natureza cegos.
Pessoas falam de Deus, cultuam a Deus, usam camisetas de Deus, mas será que realmente o conhecem?
João 6:47-48 Em verdade, em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Independente dos versículos anteriores que exaustivamente afirmam que a salvação humana procede única e
exclusivamente de Deus, com mais uma forte afirmação, Jesus repete esse ensino.
João 3:15 Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Aqueles que creem nisso não podem se aproximar de Jesus como se estivessem lhe fazendo um favor, ou pior, como
se soubessem o que é melhor para a ele. João 6:14-15 Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram:
Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o
intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte.
O controle está em Suas mãos e não na nossa. Muitos se afastam do evangelho porque desejam continuar no
controle de suas decisões e de suas vidas, mas isso é impossível no reino de Deus.
Deuteronômio 15:16-17 Se, porém, ele te disser: Não sairei de ti; porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar
bem contigo, então, tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, na porta, e será para sempre teu servo; e também
assim farás à tua serva.
(Nós, nosso reino e a tentativa de governar o reino de Deus).
Pessoas ainda nos dias de hoje, como Pedro, acham que podem moldar Jesus às suas vontades e desejos, mas estão
enganados.
Mateus 16:22-23 E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor; isso
de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de
tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens.
Para os que creem, o efeito da adesão pessoal a Cristo resulta em uma nova vida, que é definitiva e que vai se
realizar totalmente através de uma herança que nos foi prometida, a vida eterna.
Quem crê tem a vida eterna. Ele é o pão da vida, que gera vida em nós.

