
João 6,1-15

MULTIPLICAÇÃO DOS 

PÃES



• Sinalização

• Mensagens: André percebe que no gesto do

menino está a solução. Por isso, levou-o até

Jesus. Quem faz isso, ou é louco ou tem

muita fé em Jesus e nas pessoas, acreditando

que, por amor a Jesus, todos se disponham a

partilhar como fez o menino!

A Ceia Eucarística, quando celebrada

como deve, levará as pessoas à partilha como

levou o menino a entregar seu sustento para ser

partilhado.

1. LEITURA COMUNITÁRIA



• Localização:

Estar localizado na 1ª

grande parte (Jo 2,1 -

11,54).

A multiplicação dos

pães é o quarto sinal.

Jesus está na Galileia.

2. CONTEXTO ESTRUTURAL



• Estrutura do texto (cf.

Xavier Léon-dufour, 1996, p.

76-87)

v.1-4 = O cenário

v. 5-10 = Preparação da ceia

v. 11 = Refeição

v. 12-13 = A sobra dos pães

v. 14-15 = Jesus e a reação da

multidão



• Significado das palavras

 Duzentos denário = (1 denário é o salário de um dia

de trabalho.) Mostra a soma inatingível, enfatizando a

impossibilidade da ação, que é de alimentar a multidão.

 5 pães e 2 peixes = era o sustento ou a ração do

pobre.

 Menino = entrega seu sustento, exemplo para a

comunidade seguir.

 Doze cestos = o número 12 evoca a totalidade do

povo com suas 12 tribos. Simboliza também a

abundância. O número dos apóstolos.

 Satisfeitos / Saciados = sinal da abundância dos

tempos messiânicos, benção de Deus.

 Profeta = o esperado, o Messias.



Análise / Semântica

• Montanha – Lugar de manifestação da Glória de Deus: Jesus ensinou muito nas

montanhas (cf. Mt 5,1ss), o chamado dos doze (cf. Mc 3,13). Faz alusão ao Sinai:

montanha da aliança e do decálogo.

• Próxima à páscoa dos Judeus – A páscoa para os judeus era a comemoração do

êxodo de Israel do Egito. Enquanto todos costumam ir a Jerusalém a

comunidade apresenta Jesus com a multidão na Galileia (v.4): O congraçamento

dos judeus em Jerusalém no templo para celebrar a páscoa é substituído pelo

congraçamento em torno de Jesus.

• Erguer os olhos – Jesus passa seu olhar sobre as multidões nesse relato não tem

intermediário como nos sinóticos. Ele que vê, que multiplica e que distribui

(v.11): Jesus é o mestre.

• Multiplica o sustento (v.10-11): Evoca o gesto da ceia, do jeito que é celebrado

em 1Cor 11,23-24.



3. ANÁLISE SOCIOLÓGICA



• Momento orante

 Michel: “Tomou, então, Jesus os pães e, depois de dar graças,

distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto

quanto queriam. Quando saciaram, disse Jesus a seus discípulos:

‘Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles

os recolheram e encheram doze cestos com os pedaços dos

cinco pães de cevada deixados de sobra pelos que se

alimentaram.” (Jo 6,11-13)

 Partilha do pão

4. ATUALIZAÇÃO PARA O HOJE



A MESA TÃO GRANDE E VAZIA 

1. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, de paz, aonde há o luxo de alguns, 
alegria não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar, á, á, que a ordem de Deus 

nosso Pai é o pão partilhar.

Pão em todas as mesas, da Páscoa nova a certeza. A festa haverá e o povo a 
cantar, aleluia!

2. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, de ter, agindo naqueles que 
impedem ao pobre viver, viver. Sem terra, trabalho e comida a vida não há, não há. 

Quem deixa assim e não age a festa não vai celebrar.

3. Que em todas as mesas de pobre haja festa de pão, de pão. E as mesas dos ricos 
vazias sem concentração de pão. Busquemos aqui nesta terra o pão redentor, do céu, a 

força e a esperança que faz todo povo ser Deus.

4. Bendito o ressuscitado, Jesus vencedor, õ, ô, no pão partilhado a presença Ele nos 
deixou, deixou. Bendita é a vida nascida de quem arriscou, ô, ô, na luta pra ver triunfar 

neste mundo o amor.

MÚSICA 



Se no Brasil houvesse partilha, haveria 

comida abundante para todos e sobrariam 

12 cestos para muitos outros povos! E 

dizem que o Brasil é o maior país cristão do 

mundo! Ah, se fosse...!
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