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Trabalhai pelo que Subsiste Eternamente 
 

João 6:26,27 
 

Introdução: certa ocasião, Jesus pegou cinco pães de cevada e dois peixinhos de um rapaz e os 
multiplicou alimentando quase cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças que 
também compunham aquela multidão. Esse milagre deixou todos perplexos; foi realmente 
algo extraordinário. Após esse grande feito, Jesus foi orar no monte, enquanto os seus 
discípulos atravessavam o mar da Galiléia. Nessa travessia, eles enfrentaram um mar agitado e 
foram socorridos por Jesus que chegou até eles caminhado por sobre o mar. No dia seguinte, 
aquela multidão saiu à procura de Jesus e quando o encontraram em Cafarnaum, ficaram 
admirados pois não conseguiam entender como Jesus havia chegado lá sem barco. Quando 
eles perguntaram a Jesus como ele havia chegado a Cafarnaum, o Mestre respondeu de uma 
forma muito interessante: “ Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes 
dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a 
vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará...”. O que Jesus estava dizendo é que a 
motivação do coração daquelas pessoas não era boa. Eles foram até Ele motivados apenas por 
aquilo que Jesus podia fazer e não por quem Ele era. 

 
Muitas vezes, nós somos motivados de forma errada, o foco da nossa vida não está correto. 
Nos empenhamos e lutamos por coisas que não valem o nosso esforço. Em outras palavras 
podemos dizer que trabalhamos por aquilo que perece, que não tem valor, e nos esquecemos 
daquilo que realmente conta e que fará toda a diferença na eternidade. É sobre isso que Jesus 
está falando com aquela gente. Ele está dizendo que eles estavam correndo atrás do pão desse 
mundo, mas deveriam trabalhar por aquilo que subsiste eternamente.  

 
Em Cristo nós temos tudo o que é necessário, não somente para esta vida, mas também para a 
vida eterna. Assim sendo, veremos no estudo dessa semana, o suprimento que está nele e pelo 
qual nós devemos trabalhar. 

 
1. Jesus é o pão da vida – em primeiro lugar, em João 6:35, Jesus diz que Ele é o pão da vida. 

Quando pediram que Jesus fizesse algum sinal e argumentaram que no passado os pais de 
Israel comeram do Maná que Deus havia enviado dos céus, Jesus então disse que o verdadeiro 
pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ao ouvirem isso, eles pediram do 
pão e Jesus afirmou que Ele era esse pão.  

 
O Maná foi usado no deserto para alimentar o povo que Deus havia tirado do Egito. O Maná foi 
o que sustentou uma nação inteira durante quarenta anos, a fim de que não morressem de 
fome no deserto. Entretanto, Jesus é muito mais do que o Maná que Deus deu a Israel. Quem 
não se alimenta dele, quem não busca a sua intimidade, esse não terá a vida eterna. Jesus é 
mais importante para a humanidade do que o pão que perece, Ele é o alimento que subsiste 
para a vida eterna. O alimento espiritual que nos fortalece para vencermos o inimigo espiritual 
das nossas almas. Temos que trabalhar por esse “Pão”, pois sem Ele não podemos viver. 

 
2. Jesus é a luz do mundo – em segundo lugar, em João 8:12, Jesus afirma ser a luz do mundo. 

Nos dias de hoje, como estamos habituados desde de pequenos com a luz elétrica, só damos 
importância a ela, quando o fornecimento é cortado. Fazer as coisas no escuro é sempre mais 
difícil. Espiritualmente, podemos dizer que é a mesma coisa. Quando não conhecemos Jesus, 
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vivemos sem luz em nossa vida espiritual e somos açoitados pelas trevas. Porém, Ele disse que 
quem o seguisse não andaria em trevas, mas teria a luz da vida. A presença de Jesus em nós, 
dissipa a escuridão e faz as trevas desaparecerem. Temos que trabalhar por essa “Luz” em 
nossa vida, pois a sua luz brilhando em nós fará com que todas as trevas que tentam nos 
dominar sejam desfeitas. 

 
3. Jesus é o bom pastor – em terceiro lugar, em João 10:11, Jesus diz que Ele é o bom pastor. 

Espiritualmente, todo homem é ovelha e toda ovelha precisa ser cuidada por um pastor. Jesus 
disse que Ele é o bom pastor porque o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. 
Lembre-se que Jesus deu a vida por nós que somos as suas ovelhas, e, por isso, Ele reúne todas 
as condições de cuidar de nós e nos proteger de toda a maldade do diabo. Trabalhe também 
por isso, e não deixe que o “lobo” iluda você, dizendo que não precisamos de pastor.  

 
4. Jesus é o caminho – em quarto lugar, em João 14:6, Jesus diz que Ele é o caminho. Em Cristo, 

nós encontramos a direção para a nossa vida. Não podemos viver sem saber para que lado 
temos que caminhar, por isso precisamos de um caminho, e Jesus é o caminho que todo 
homem necessita. Viver sem Ele é o mesmo que estar perdido num deserto sem uma bússola 
que possa nos auxiliar para sair de lá. Jesus é a rota segura que nos leva direto ao coração do 
Pai. Ele é o caminho estabelecido por Deus para nos salvar. Trabalhar por esse caminho e lutar 
para permanecer nele também vale a pena, pois isso subsiste eternamente. 

 

 

 


