
O EVANGELHO DE JOÃO


O TRIUNFANTE AMOR DE DEUS 

João 6.30-40 
“30Eles responderam: “Se deseja que creiamos no senhor, mostre-nos um sinal. O que o 

senhor pode fazer? 31Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto! As Escrituras 
dizem: ‘Moisés lhes deu de comer pão do céu’”. 32Jesus disse: “Eu lhes digo a verdade: não foi 

Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. 33O 
verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. 34“Senhor, dê-nos 

desse pão todos os dias”, disseram eles. 35Jesus respondeu: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a 
mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. 36Mas vocês não 

creram em mim, embora me tenham visto. 37Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, 
e eu jamais os rejeitarei. 38Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e 
não minha própria vontade. 39E esta é a vontade de Deus: que eu não perca um sequer de 

todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. 40Pois é a vontade de meu Pai 
que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no 

último dia”. 

A força do amor 
Você já prestou atenção nas melhores histórias? Sobre o que elas contam? Não é sobre o amor? Seja a 
história da mocinha que encontra o príncipe encantado, ou do bravo cavaleiro que enfrenta as forças do 
mal, no final são histórias de amor que estão sendo contadas. 

Nós temos necessidades de amar e de sermos amados, e quando existe desequilíbrio em nossas vidas no 
que diz respeito ao amor, buscamos qualquer outra coisa para amar, não é atoa que, animais de estimação 
são tão queridos.  

O triunfante amor de Deus 
Como é o amor de Deus? Amor que não se dobra, não se curva e não desiste. Amor que persiste em amar 
até o final. No texto que temos em tela (Jo 6.30-40), João recita para nós um recorte do triunfante amor 
de Deus; João o faz em três estrofes: 1 - a loucura do amor de Deus (o tipo de gente a quem Deus escolheu 
amar, vv. 30-34); 2 - a oferta do amor de Deus (a oferta de amor aos que se ama sem deles desistir, v. 
35); e 3 - o triunfo do amor de Deus. Vejamos, uma estrofe de cada vez. 



1. A loucura do amor de Deus (vv. 30-34) 
João nos mostra a loucura do amor de Deus, o Deus que insiste em amar e se oferecer ao mundo, às 
pessoas desse mundo: 1 - gente de olho no que Deus pode dar, e não em quem Deus é; 2 - gente que 
não quer um Deus que seja Salvador e Senhor, mas que seja um simples servo; e 3 - gente que nega a 
Deus (idolatrando outras coisas) e não o glorifica (deixando de se saciar com o pão da vida que desceu 
do céu: Cristo). 
Você amaria gente assim, gente interesseira, egoísta e dura de coração? Provavelmente, não. E se 
amasse não seria por muito tempo. Mas Deus amou de tal maneira o mundo, que Deus seu Filho, Cristo, 
para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna (Jo 3.16). É o louco amor de 
Deus. 

2. A oferta do amor de Deus (vv. 35) 
“Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim 

nunca mais terá sede”.  

Jesus não está dizendo que a fome e a sede desaparecerão completamente de nossa vida e nunca 
mais teremos qualquer necessidade; ele não está dizendo que todo dia de manhã acordaremos 
saciados, sem fome de pão e sede de água (elementos indispensáveis para a nossa subsistência) ou 
sem qualquer outro desejo. Nada disso.  

O Senhor está, de fato, dizendo que agora, sim, nós sabemos porque sentimos fome e sede ou qualquer 
outro desejo na vida; ele está dizendo que agora, sim, nós sabemos aonde devemos nos voltar para 
matar a fome e a sede da nossa alma. Agora sabemos o que beber e o que comer e o que buscar com 
todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa 
força (Mc 12.30): Jesus Cristo! É para isso que fomos criados. 

Todos os outros tesouros, todos os outros prazeres apontam para isso, para Cristo. Jesus é o fim que 
satisfaz todos os nossos maiores desejos. Encante-se com ele. Aprenda dele. Viva dele e para ele. Só 
Jesus salva e sacia o pecador. Essa é a oferta do amor de Deus. 

3. O triunfo do amor de Deus (vv. 36-40) 
Jesus nos mostra como e porque o amor de Deus triunfará: 
• O próprio Deus Pai entregou os seus eleitos ao Filho. Leia: Jo 6.37, 39, 44 e 64-65; Jo 
17.2, 6, 9 e 24 — O Pai os escolheu por conta própria. E ele os deu ao seu Filho Jesus Cristo para a 
salvação. 
• Porque Deus Pai os entregou ao Filho, eles irão ao Filho. Leia: Jo 6.37 — Deus mesmo os leva 
a Jesus, através do evangelho e da obra do Espírito Santo. 



• Aqueles que são dados por Deus Pai a Jesus e vão a Jesus são poderosa e eternamente 
mantidos por Jesus. Nenhum deles se perde. Leia: Jo 6.37-40 — A salvação dos filhos de 
Deus é obra da graça de Deus, do começo ao fim. Leia: Fp. 1.16. 
• Jesus nos ressuscitará dos mortos no último dia. Leia: Jo 6.40. 
• A doação que ele faz dos eleitos ao Filho, isto é: a nossa ida com fé a Jesus Cristo para a 
salvação, nossa perseverança até o final e a ressurreição do corpo, o fundamento inabalável 
de tudo isso é a vontade de Deus. Leia: Jo 6.38-40 — No final, os filhos de Deus provarão de 
forma plena do amor triunfante de Deus que nos amou antes da fundação do mundo, enviou o Filho a 
este mundo de caos — o Filho nasceu, viveu sem pecado, morreu no lugar do pecador e ressuscitou 
vitorioso sobre a morte; agora, pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, o Pai nos levou 
ao Filho para provarmos dessa salvação, crendo na vida e na obra de Jesus Cristo, o Filho eterno de 
Deus. 

Os que não foram eleitos não crerão porque continuarão amando mais as obras das trevas do que a 
luz de Deus em Cristo. Deus nunca será injusto com eles, pois eles, de coração, escolheram e 
continuarão escolhendo o caminho da perdição, até o fim da vida. Foi vontade de Deus, simplesmente, 
deixá-los entregues à sua própria vontade. 
Os eleitos irão a Cristo para a salvação. Crerão porque foi vontade de Deus triunfar em amor  
sobre a rebeldia do seu coração. O amor triunfante, incondicional de Deus alcançou o pecador, 
regenerou seu coração, o fez ver a luz de Jesus; o pecador, por sua vez, foi a Jesus com 
arrependimento e fé, em busca de pão e de água para sua alma faminta e sedenta. Então eu te digo: 
Venha. Venha agora. Venha a Cristo. Coma e beba de Cristo. Você matará sua fome e sua sede. Será 
salvo. E Deus o ressuscitará para a vida. 

Senhor Deus, 
Obrigado por me amar, mesmo eu sendo um pecador. Confesso que por muitas vezes te busco da mesma 
forma que a multidão buscou o Senhor Jesus, apenas para pedir coisas, não para reconhecer que somente 
o Senhor é Deus.  

Mas, a tua graça e a tua glória são tudo o que preciso. Eu te amo oh Senhor Deus! 

Em nome de Jesus.  
Amém!


