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• Esse é o único milagre registrado em todos os quatro evangelhos, durante
o ministério de Jesus.

• Este é o único capitulo em que João trata da fase galilaica do ministério
de Jesus, diferentemente dos sinóticos que se ocupam quase que
totalmente em relatar essa fase.

• Alguns exegetas afirmam que João escreveu seu relato em completa
independência dos relatos escritos que conhecemos por meio dos
sinóticos (Mt. 14, 13-21; Mc. 6, 35-44; Lc. 9, 10-17), porém afirmam que
João conhecia bem o relato de Marcos (cf. 6,5).





• Algum tempo depois ou Depois disso: traduz a mesma expressão grega,
meta tauta, que encontramos na introdução dos capítulos 5,1 e 6,1.
Essa expressão é vaga, estabelece uma sequência não uma cronologia
estrita, as palavras seguinte estabelecem que Jesus viajou para o lado
oriental do mar da Galiléia.

• O mar da Galiléia, nos tempos do Antigo Testamento, era chamado
Quinerete (‘lira’) por causa de seu formato. Por volta do ano 20 d.C.,
Herodes Antipas fundou, na praia ocidental, a cidade de Tiberíades,
homenageando o imperador romano Tibério César.
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• Uma grande multidão (cf. Mc.6,33-34) o seguia, não tanto
porque queria obedecer a ele, mas, como aqueles descritos em
2,23-25, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha
realizado nos doentes.

• A expressão grega to oros não se refere necessariamente a uma
montanha ou encosta em particular, mas pode significar a
região montanhosa ou a elevação, lembrando-se da parte
oriental do lago, conhecidas hoje como as colinas de Golã.



• Da mesma forma que João dá detalhes que ajudam a
explicar alguns enigmas nas narrativas dos sinóticos,
também acontece ao contrário; Mc.6,33-35 explica que,
após a multidão ter corrido para o extremo norte do lago
para estar com Jesus, ele os ensinou durante algum
tempo, e foi por isso que preocupou-se em alimentá-los.
E somente João que especifica Filipe (v.5) e André (v.8);
os sinóticos falam muito vagamente dos discípulos.



São João

São Marcos

São Filipe

Santo André



• A resposta de Filipe demonstra o fato de que ele pode estar pensando somente na
esfera de mercado, o mundo natural. Um denarius era o pagamento de um dia
para um trabalhador comum; duzentos denarii (que também aparece em Mc. 6,37)
representa oito meses de salário.

• A contribuição de André é apresentar um rapaz com cinco pães de cevada e dois
peixinhos (v.9). Somente o quarto evangelho que especifica que eram pães de
cevada, o pão barato das classes mais pobres. Alguns consideram esse detalhe
uma alusão a alimentação milagrosa registrada em 2Reis 4, 42-44.

• A palavra grega paidarion, traduzida por ‘um rapaz’, pode se referir a um homem
jovem ou a um escravo jovem.





• Apesar do tamanho da multidão, Jesus procede de forma ordenada, fazendo o
povo se sentar em preparação para a refeição. Marcos 6, 39-40 menciona que
ele se assentam em grupos de cem e cinquenta, e que a grama era verde;
outra lembrança pessoal do detalhe, e a confirmação de que o evento
aconteceu em março ou abril (próximo da Páscoa) quando a grama ainda está
verde.

• Se Jesus usava a forma judaica comum de ação de graças, ele disse algo
semelhante a isto: “Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, rei do universo,
que produz o pão sobre a terra”.



•O motivo pelo qual Jesus retirou-se sozinho para
o monte, deixando que seus discípulos cruzassem
o lago sozinhos era seu conhecimento,
sobrenatural ou simplesmente perspicaz, que as
multidões pretendiam proclamá-lo rei à força.





Contexto histórico e geográfico da 
multiplicação dos pães

-O Mar da galileia.

-Lago de Tiberíades ou Lago de Genesaré.

-No Mar da Galileia ficavam cidades importantes politicamente e

socialmente e que foram cenários de célebres passagens bíblicas,

como Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, Corazim, Betsaida.



• O Mar da Galileia foi o palco de grades acontecimentos da missão e dos 
feitos de Jesus.

Área aquática 

170 km2 20 km  

11 km

Rodeado por montanhas 



- A região entorno o do mar da
galileia era bastante povoada devido
a atividade pesqueira. Compreende-
se, facilmente, que dos doze homens
que Jesus escolheu para discípulos,
quatro fossem pescadores.

- O lago era utilizado tanto para
navegação como para a prática da
pesca. O próprio Jesus atravessou
várias vezes o lago e em uma delas,
andando sobre as águas.



Economia

- O povo que estava ali, para ouvir as
palavras de Jesus viviam uma profunda
escassez financeira e de alimento.

- A pesca era uma das principais fontes
de renda para as pessoas que viviam
em torno daquele lago.

- A pesca tinha uma grande relevância
econômica, envolvia pescadores,
trabalhadores, comerciantes e também
cobradores de impostos.



O Trigo era um importante produto cultivado na Galileia.

- O pão assado feito de cevada era conhecido como pão dos pobres.

- A maioria da população não dispunha de boa alimentação, passavam fome, por

escassez e pelo alto custo dos alimentos. haviam muitas pessoas que não tinham

alimento para fazer duas refeições diárias.
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•IVAN SIQUEIRA

•MAURÍCIO JOSÉ


