Jesus sabia quem ficaria com Ele.
Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: As Palavras de Jesus são espírito e vida.
Um bom discurso humano é muitas vezes elogiável. As pessoas batem palmas, para um bom discurso.
O uso adequado das palavras nos encanta e é perigosa quando não estamos atentos.
Hitler com suas palavras levou todo um país a pensar que eram superiores como raça.
Assim, a partir de um discurso se iniciou uma guerra mundial de enormes proporções.
João 6:63 É o Espirito quem dá vida, e a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida.
Ainda hoje, o ser humano fica maravilhado com palavras bonitas.
Como cristãos, somos chamados a crer apenas nas palavras vivas de Cristo.
Chega de discursos, filosofias que em nada nos mudam e nos transformam. Rendamo-nos a Deus.
Jesus sabia quem ficaria com Ele. Abra a Palavra de Deus...
João 6:64 Mas há entre vós alguns que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não
criam e quem o havia de trair.
Jesus não tem ilusões acerca desse grupo. Embora a revelação e as promessas sejam grandes, alguns não creem.
Se eles não combinam a mensagem com a fé, ela não tem nenhum valor para eles.
Hebreus 4:2 Porque também a nós foram anunciadas as boas-novas, como se deu com eles; mas a palavra que
ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Jesus novamente aponta a culpa deles, pois sendo destituídos do Espírito, corrompem a doutrina que Ele vos fala, e
assim a convertem em sua própria ruína.
A incredulidade, como é sempre orgulhosa, jamais entenderá algo das palavras de Cristo, porque a despreza.
Por isso, se quisermos tirar proveito de tudo que provém do Mestre, devemos ter nossa mente bem disposta a ouvilo, pois se o acesso a sua doutrina não for desobstruído pela humildade, nossos entendimentos serão mais duros
que o diamante, e não receberemos nada da sã doutrina.
Mateus 5:3 Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. (Espírito ensinável).
Por isso, quando nos dias de hoje vemos tão poucos no mundo se beneficiando do evangelho verdadeiro, devemos
recordar que isso provém da dureza dos seus corações.
Quantos de nós seremos achados negando-se a nós mesmos e verdadeiramente nos submetendo a Cristo, no juízo?
Mateus 16:24 Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua
cruz e siga-me.
Ainda que quase todos eles fossem merecedores dessa acusação (descrença), se havia alguns que estavam ali ainda,
procurando algo além da possibilidade de cura, havia a necessidade de se continuar pregando.
Ao dizer que Jesus sabia desde o princípio, volta a se apresentar a sua onisciência divina.
Muitos professavam pertencer a seu rebanho, mas uma súbita apostasia desmascarou sua hipocrisia.
A sua traição, embora desconhecida dos demais, era bem conhecida de Cristo.
Conosco, diferente de Jesus, deve ocorrer o contrário, pois não somos oniscientes, e já que não conhecemos os
corações, devemos demorar em formar juízo das pessoas, até que a impiedade se manifeste por sinais externos, e
assim a árvore se faça conhecida por seus frutos.
Mateus 7:16 Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
A medida continua sendo o amor.
João 6:65 E acrescentou: É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o Pai não o conceder.
Jesus sabia antecipadamente que ele seria rejeitado por muitos, e, sabendo disso, ele explicou antecipadamente a
necessidade da iniciativa divina que atrai aqueles que o Pai dá ao Filho e os capacita a crer.
Essa explicação antecipada prepara os verdadeiros cristãos a enfrentar os ataques dos descrentes, sem terem sua
própria fé ameaçada.
Também, nos explica, como sendo a salvação um dom extraordinário do Espírito de Deus, ela não é recebida em
todos os lugares e nem por todos.
Este ensinamento, pela sua importância, foi apresentado três vezes somente no capítulo 6:
João 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. (Atrair)

João 6:44-45 Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia.
Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem
ouvido e aprendido, esse vem a mim. (Levar / ensinar)
João 6:65 E acrescentou: É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o Pai não o conceder.
(Conceder)
Pode vir a nossa mente, então, um pensamento:
Como é possível que tantos homens espontaneamente rejeitem a salvação?
Cristo nos aponta uma razão por que isso ocorre:
Porque ninguém, seja qual for sua sabedoria, pode obter fé por seu próprio mérito, porque são todos cegos.
Só podem ser iluminados pelo Espírito de Deus aqueles a quem o Pai designou fazê-lo participante dela.
O propósito de Cristo era mostrar que não são todos os que creem no evangelho, porque a fé é proveniente da
revelação do Espírito.
Salmos 119:105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos. (Não a letra pela letra).
O que obtemos pelo dom e graça de Deus, ninguém conquista por si mesmo, através de seu próprio esforço.
Quem se fecha ao Espírito, permanecendo na esfera da “came”, rejeita o dom do Pai e nunca chega a Jesus.
É o caso dos discípulos que vão o abandonar.
Aceitaram a Jesus na esfera da “carne”, segundo a concepção de um Messias-rei, e rejeitam o Espírito.
Os discípulos, que haviam limitado a sua visão ao horizonte da “carne”, ou seja, ao homem sem Espírito, não
aceitavam a proposta de Jesus por considerá-la insuportável.
João 6:60 Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso; quem o pode
ouvir?
Jesus os convidara a superar essa visão, advertindo que somente o Espírito dá a vida.
João 6:63 O espírito é o que vivifica; a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos tenho dito são espírito e
são vida.
Agora o confirma. Ninguém pode chegar até ele a não ser através do Espírito.
Esse dito de Jesus expressa a impossibilidade de segui-lo antes de sua morte, pois somente então é que o Espírito
será comunicado.
João 7:39 Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele cressem; pois o Espírito até
aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
No dia do início de sua paixão, o pastor foi ferido e as ovelhas (12 discípulos se dispersaram).
Mateus 26:31 Então, Jesus lhes disse: Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo; porque está escrito: Ferirei
o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas.
Nós sem o Espírito, vamos ficar prostrados perante as lutas.
Porém há uma esperança, o nosso redentor vive e hoje temos o Espírito Santo habitando entre nós.
João 14:16-17 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o
Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque
ele habita convosco e estará em vós.

