
Quem é Jesus? 
(XXIX) 

Jesus o Homem, Desceu do Céu 

Para Me Servir, Devo-Lhe 

Serviço Sem Restrição 
( III ) 

Quem é Este, Que é o Único Que 

Tem as Palavras de Vida Eterna? 
( III ) 

Em Verdade, Em Verdade Vos Asseguro -

Eu Sou o Pão Vivo Que Desceu do Céu;       

Se Alguém Comer Deste Pão, Viverá 

Eternamente. 
(III) 

 

 
 

O objetivo maior do Pai das Luzes, é que herdemos, 

em Cristo Jesus, a Vida Eterna no Céu. A Eternidade é a 

questão mais importante que devemos nos preocupar e nos 

ocupar enquanto vivos na Terra:  

Não há termos de comparação: Como vamos 

comparar uma vida limitada a no máximo 120 anos, quando 

pensamos na infinidade de séculos, de milênios sem fim, de 

algo que nunca mais acaba? Só a loucura, a insensatez do 

materialismo pode explicar o comportamento humano, que 

vive esta vida passageira, como se nunca fosse acabar. 

Observe o que Jesus disse a respeito dessa loucura humana: 
 

Lucas 12:15-21: “Então, lhes recomendou: Tende 

cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza; porque 

a vida de um homem não consiste na abundância dos bens 

que ele possui. 16.E lhes propôs uma parábola: As terras de 

certo homem rico produziram com abundância. 17. E ele 

começou a pensar consigo mesmo: Que farei agora, pois 

não tenho onde armazenar toda a minha colheita?. 18. 

Então lhe veio à mente: Já sei! Derrubarei os meus celeiros 

e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a 

minha safra e todos os meus bens. 19. E assim direi à minha 

alma: tens grande quantidade de bens, depositados para 

muitos anos; agora descansa, tranquiliza-te, come, bebe, 

diverte-te e folga! 20.Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite 

te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem 

será? 21.Assim é o que entesoura para si mesmo e não é 

rico para com Deus.” 

 

 

No entanto, apesar da insignificância da vida 

terrena, em comparação com a Vida Eterna, o Criador 

leva muito a sério estes poucos anos que passamos aqui, por 

dois motivos:  

•A vida terrena é a primeira etapa de um 

Maravilhoso Projeto Global que o Altíssimo Concebeu para 

cada um dos seres humanos. Logo, é fora de qualquer 

lógica, que haja um Projeto Divino, quanto à sua etapa 

física terrena, que seja envolvido em sofrimentos e 

fracassos.  

Pelo contrário, Jesus prometeu uma vida 

Abundante, como vimos na mensagem do domingo passado. 

Deus se empenha em que atinjamos  esta Vida Abundante 

em Cristo Jesus, para que sejamos testemunhas vivas do 

Amor do Pai! Observe: 

Êxodo 23:25-26: “Servireis ao SENHOR, vosso 

Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e tirará 

do vosso meio as enfermidades. 26.Na tua terra, não haverá 

mulher que aborte, nem estéril; completarei o número dos 

teus dias.” 

 

Não há mais dúvida: Servir ao SENHOR de todo o 

coração, é a chave para a Vida Abundante! 
 

•O segundo motivo é que o Pai preparou a vida 

terrena como uma preparação, uma sombra, uma pequena 

amostra, do que viveremos no Céu. Por isso, a vida em 

Cristo na Terra, é incomparavelmente menor do que a Vida 

Com Ele no Céu, mas é da mesma Essência. Observe: 

 II Coríntios 4:17-18: “Pois as nossas aflições 

leves e passageiras estão produzindo para nós uma Glória 

Incomparável, de Valor Eterno. 18. Sendo assim, fixamos 

nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos 

elementos que não são vistos; pois os visíveis são 

temporais, ao passo que os que não se vêem são Eternos.” 

 

Quem é Este, Que é o Único Que Tem 

as Palavras de Vida Eterna? (III): João 

6:47-52: “Em Verdade, em Verdade vos asseguro: Aquele 

que crê em mim tem a Vida Eterna. 48. Eu Sou o Pão da 

Vida. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e 

morreram. 50. Este é o Pão que desce do Céu, para que 

todo o que dele comer não pereça. 51. Eu Sou o Pão Vivo 

que desceu do Céu; se alguém comer deste Pão, Viverá 

Eternamente; e o Pão que deverei dar pela vida do mundo é 

a Minha Carne. 52. Houve, então, grande discussão entre 

os judeus e esbravejavam uns com os outros: Como pode 

este homem dar-nos a comer a Sua Própria Carne?” 

 

 

“Em Verdade, Em Verdade Vos asseguro: Eu 

Sou o Pão Vivo Que Desceu do Céu; Se Alguém 

Comer Deste Pão, Viverá Eternamente” 

•O pão na cultura bíblica e na cultura de muitos povos 

significa alimento que restaura as energias e as forças 

físicas. Em outras palavras, o pão material é essencial para 

que nos mantenhamos vivos fisicamente. Porém, 

diferentemente do pão alimento para o corpo, só o Pão 

Vivo Que Desceu do Céu, é que pode fornecer Vida 

Eterna para o espírito humano. E Este Pão Vivo é Jesus! 

Só Jesus Cristo Salva, porque Ele é o Próprio Autor da 

Vida. Observe: 

 

João 1:1-5: “No princípio era o Verbo, e o Verbo 

estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no 

Princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dEle, e, sem Ele, nada do que foi feito se fez.     

A Vida estava nEle e a Vida era a Luz dos homens. A 

Luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram 

contra ela.” 

 

•Se alguém comer deste Pão, Viverá Eternamente, tendo a 

Luz da Eternidade dentro de si! Ora, da mesma forma 

que não há vida biológica sem a Luz do sol; assim também, 

não haverá Vida Eterna sem esta Luz que é Jesus, o 

Cordeiro de Deus. Observe: 

 

Apocalipse 21:9,10,23: “Então, um dos sete anjos 

que traziam as sete taças cheias dos sete últimos flagelos 

aproximou-se e me orientou: Vem, eu te mostrarei a noiva, 

a esposa do Cordeiro!  10. E ele me conduziu no Espírito à 

parte alta de uma montanha, e revelou-me a Cidade 

Santa: Jerusalém, que descia do Céu da parte de 

Deus. 23. A cidade também não necessita do sol nem da 

lua, para que brilhem sobre ela, pois a Plena Glória de 

Deus a ilumina e o Cordeiro é a Sua Lâmpada.” 

 
 

 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Não terás mais a necessidade do sol para fornecer a luz 

do dia; nem precisarás do brilho do luar, porquanto 

YAHWEH será a tua Luz para sempre, e o teu Deus será a tua 

Glória e teu Esplendor Eternamente” 

(Isaías 60:19) 

                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                 

 
 


