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O verdadeiro pão da vida
“Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não pereça.”
(João 6:50)
O pão é um alimento fundamental em nossa alimentação. Na palavra de
Deus, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a Seus discípulos que
clamassem a Deus pelo pão diário: “Dá-nos cada dia o nosso pão
cotidiano”. De forma análoga, na vida espiritual sabemos que o principal
alimento que nos fortalece e recobra o nosso ânimo para viver o dia a dia é,
sem dúvida, a eterna palavra de Deus. É ela que nos sustenta de maneira
poderosa, fazendo com que nunca percamos a vontade de nos alimentar dela.
Jesus nos fala no capítulo 6 de João que Ele é o verdadeiro pão da
vida; no verso 26 daquele capítulo, Ele é bem claro em sua resposta: Jesus
respondeu-lhes e disse: Na verdade, na verdade vos digo que me
buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos
saciastes. É como se Jesus nos dissesse: não se esforcem pela comida que
perece, mas, pela comida que permanece para a vida eterna.
Jesus deixou evidente que quem deu ao povo o pão vindo do céu foi o
Pai. Ele, o Pai, é aquele quem pode dar o verdadeiro pão do céu, pois o pão
que Deus deu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. A multidão
pedia ao Senhor: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes
declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome,
aquele que crer em mim nunca terá sede.
A necessidade do pão cotidiano é uma questão de sobrevivência; dele
necessitamos para a nossa saúde física. Da mesma forma, aqueles que
pertencem ao Reino de Deus, que entregaram a sua vida a Jesus, têm sua
fome espiritual saciada diariamente pelo Senhor e a garantia da vida eterna,
conforme João 6:58: “Este é o pão que desceu do céu; não é o caso de
vossos pais, que comeram o maná e morreram; quem comer este pão
viverá para sempre.”
Lembremo-nos de que jamais foi plano de Deus que houvesse fome,
miséria e morte, mas, lamentavelmente, a realidade do pecado nos trouxe
essas consequências. No entanto, Deus que é rico em misericórdias enviou o
pão da vida que desceu do céu. Como afirma a palavra: se alguém comer
deste verdadeiro pão viverá para sempre.

