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Eu sou o pão da vida  João 6:35 
 
“E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e 
quem crê em mim nunca terá sede”.  
 
Colocar o que eu sou para dentro de você para você ter a vida eterna  
 

 Gn 2:17: “Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; 

porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás”. 
     Comer da arvore do conhecimento trouxe: morte, nudez, medo, visão alterada, 
auto-     suficiência, e passou a se esconder da presença.  

 Adão era filho pródigo, abraçou a independência aceitando o diabo como pai, 
provedor. 

   
1. O Pai alimenta seus filhos com o pão do céu Jo. 6:32 

 
“Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, na verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão 
do céu; mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu”.  
 

 Filhos de Deus – tem relacionamento com o Pai  

 Jesus é o filho a revelação do 2º Adão totalmente dependente do Pai. 
 
Recebem o pão de Deus 
Quem é o pão de Deus? Jo. 6: 33  

“Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”.  
 
- Aquele que é desce do céu 
- Dar vida ao mundo - vida de Deus 
 
Iniciativa divina  

 
O Pai deu pão ao mundo v.32 oferta de amor Jo.3:16. “Porque Deus amou o mundo 

de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna”. 
  
O filho é o alimento do Pai para os homens, humanidade 
 
O Pai sabe da fome do mundo e fez provisão – Sl 147:9. “O que dá aos animais o seu 
sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam”.  
 

2. Homens precisam ir ao pão de Deus v.35. “E Jesus lhes disse: Eu sou o pão 

da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá 
sede”. 

  

 Aquele que vem a mim, Jesus sua pessoa e sua vida e não religião, não bênçãos. 

Tudo que o Pai me dar dá vida. Amém. Humildade, fé, busca determinada. 
 

 É preciso vir a Jesus para não ter fome. v. 35. Os que dependem do Pai buscam 

sua comida. 
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Ir ao Homem que desceu do céu Jo. 6:38. “Porque eu desci do céu, não para 
fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou”.  
 
desceu um homem perfeito do céu; que não pode ser engolido e suas palavras são 
Espírito e dão vida. 

 

 Cheio da vontade daquele que o enviou. Jo. 6:38 
 
Sua vontade é que nenhum dos filhos pereça  
 
A vontade do Pai, mente, vontade, pensamentos, coração 
 
Todo aquele que vê o filho.  
 
Jo 6:40. “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”.  
  
 Quem crer nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. 
  
3.  Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer.  
 
Jo 6:44. “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer; e eu o 

ressuscitarei no último dia”.  
 

 O Pai traz os seus famintos ao seu pão. Jo 6:51-57 
 
“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.  
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a 
comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não 
comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida 
em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, 
e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e 
o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu 
vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim”. 
 

 Ninguém pode acessar ao pão se o Pai não falar com ele. 

 Para comer o pão tem que ouvir e ter ouvidos para ouvir o Pai.  
 
Jo 6:45. “Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo 
aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim”.  
  

 Para comer o pão de Deus tem que aprender do Pai (ensinado) 

 Não é ver o Pai, pois só o filho viu o Pai 
- Aprovado do Pai  
- Vê o filho 
- Ai é que vai ver o Pai 
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4.  Se saciar com a comida e a bebida do Pai  v.51 
 

“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”. 
 
Se alguém comer deste pão viverá para sempre 
O pão que eu der – é minha carne v. 51,54, 55 -  o que Eu Sou 
 
v.51 - “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”. 
v.54 – “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia”.  
v.55 – “Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue 
verdadeiramente é bebida”.  
  
A vida que eu vivo em minha carne. 
Estilo de vida, O que Eu Sou. 
 

 Minha carne verdadeiramente é a comida. 

 A minha vida sacia a fome de perfeição, amor, significado, valor, eternidade. 

 As palavras que Eu vos disse são Espírito e Vida. V.63 Permanece em mim.  

 
 Jo 6:63. “O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu 
vos disse são espírito e vida”.  
 
I Tm 4:6. “Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, 

criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido”.  
 
Ef 5:19. “Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e 
salmodiando ao Senhor no vosso coração”;  
  
5. Quem bebe do Meu sangue tem a vida eterna. 
  
v.54 – “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 

ressuscitarei no último dia”.  
 
- meu sangue é a verdadeira comida 
- Quem bebe do Meu sangue permanece em Mim e Eu nele: Infinidade, 

dependência, um dentro do outro – permanecer 
 
Sangue e a vida – a vida de Jesus dentro de você – derramou seu sangue na terra 
pelos homens pra quem crer. O Seu sangue foi derramado e quem quiser beber pode 
Ter a vida. Mesmo derramado sobre a terra ele venceu a morte. 
 
 Sangue inocente.  
 
Mt 27:4. “Dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos 

importa? Isso é contigo”.  
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 Sangue do justo 
Mt 27:24. “Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, 
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue 
deste justo. Considerai isso”.  
 
Rm 5:9 “Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por 
ele salvos da ira”.  
 
 Sangue para remissão   
 
Mt 26:28 “Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é 

derramado por muitos, para remissão dos pecados”. 
  
Hb 9:22 “E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem 
derramamento de sangue não há remissão”.  
 
 Participação do sangue que os filhos tem.  
 
Hb 2:14. “E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele 

participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império 
da morte, isto é, o diabo”.  
 
Por isso tem que beber. 


