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Jo 6, 1-15; 16-71. 
 

I – SINALIZAÇÃO 
II – INTRODUÇÃO 
 
III – ANÁLISE LITERÁRIA 

⋅ Delimitação do texto: mudança brusca. 
Texto deslocado? Ordem hipotética: Jo 4, 
46-54; 6, 1-71; 7, 1-13; 5, 1-47, 7,14ss. 
Construção teológica complexa e bem 
estruturada. Traduções; 

⋅ Estrutura: 6, 1-15: 
⋅ 1-4: Introdução histórica; 
⋅ 5-10: Diálogo; 
⋅ 11-13: Sinal; 
⋅ 14-15: Reações diversas. 

 
 
IV – ANÁLISE SEMÂNTICA (1-15) 

⋅ Multidão que acorre; novo êxodo; 
⋅ Jerusalém como Egito; opressão... 
⋅ Jesus, o novo Moisés; na montanha; 
⋅ Fome e escassez; Jesus vê e questiona; 
⋅ A realidade: assistencialismo ou serviço; 
⋅ Um menino, cinco pães e dois peixes; 

tudo; “cinco mil”: totalidade: At 4,4; 
⋅ Acomodaram-se; Jesus distribui o 

alimento; sinal; nova Páscoa;  
⋅ Partilha e gratuidade; (2Rs 4, 42-44) 
⋅ Abundância e os doze cestos; contrário 

ao maná; 
⋅ Jesus é profeta; o farão rei pela força; 
⋅ Jesus se retira. 

 
 
(16-21) Jesus caminha sobre a água; 

⋅ Barco; 
⋅ Trevas; a luz ainda não viera; 
⋅ Mar agitado; 
⋅ Remam cinco ou seis quilômetros; 
⋅ Manifestação de Jesus; 
⋅ Medo; “Eu sou”; Ex 3, 14 

(22-58) Jesus é o pão da vida; 
⋅ À procura de Jesus; 22-24 
⋅ Trabalhai pelo pão que dura; 25-29 
⋅ Exigem um sinal; o “maná”; 30-33 
⋅ 1° “Eu sou” de 7; doador da vida; 34-40  
⋅ Origem de Jesus; 41-42 
⋅ O Pai conduz a Jesus; 43-46 
⋅ O novo maná; 47-51 
⋅ A nova Lei, nova aliança; 52-58 

 
 
(59-71) Compromisso; 

⋅ Crise; 60-66 
⋅ Adesão e confissão; 67-71 

 
V – ANÁLISE SOCIOLÓGICA 
 
VI – ATUALIZAÇÃO 
 

⋅ Jesus é o Pão da Vida. Nós, em nossas 
comunidades, trabalhamos com 
gratuidade, generosidade, caridade e 
partilha para que todos tenham vida? 

 
 

Canto: 
 

O pão da vida, a comunhão,/ 
nos une a Cristo e aos irmãos./  

E nos ensina abrir as mãos/ 
para partir, repartir o pão.:/     

 
1. Lá no deserto a multidão/ 

Com fome segue o Bom Pastor./  
Com sede busca a Nova Palavra:/ 

Jesus tem pena e reparte o pão.  
 

2. Se neste pão, nesta comunhão,/ 
Jesus por nós, dá a própria vida,/  
Vamos também repartir os dons,/ 

Doar a vida por nosso irmão.  



 
A MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES (Jo 6,1-71) 

 

Palavras chaves: Multidão,subir a montanha, Páscoa dos judeus, 5 pães e 2 peixinhos, 5 mil pessoas, 

“recolher os pedaços que sobraram”, 12 cestos, Profeta, Sinais. 

 

→ Introdução histórica (vv. 1-4) 

→Dialogo de Jesus com os dois discípulos (vv. 5-10) 

→Descrição do sinal-milagre (vv.11-13) 

→Incompreensão da multidão e solidão de Jesus (vv. 14-15) 

 

No Texto de Jo 6.1-15 temos a multiplicação dos pães. O povo ia atrás de Jesus, porque via os 

sinais que ele fazia para os doentes. Era um povo faminto e doente, como um rebanho sem pastor. Estava 

desorientado. Buscava sinais, buscava um líder. Seguia a Jesus, porque enxergava nele o novo líder capaz 

de resolver os seus problemas. Vendo aquela multidão de gente que o procurava, Jesus confronta os 

discípulos com a fome do povo. Alguma coisa tinha de ser feita! 

No Situando nesse mesmo livro, vimos o esquema das sete festas e dos sete sinais. Aqui, neste novo 

círculo, estamos na festa da Páscoa, a 4ª festa (Jo 6,4). Nela acontecem dois sinais: a multiplicação dos 

pães (4º sinal) e a caminhada sobre as águas (5º sinal). Em seguida, vem o longo diálogo sobre o Pão da 

Vida (Jo 6,22-71). O enfoque central é o confronto entre a antiga Páscoa do Êxodo e a nova Páscoa que se 

realiza em Jesus: 

1. Jo 6,1-15: Multiplicação dos pães - Como Moisés, Jesus dá de comer ao povo no deserto; 

2. Jo 6,16-21: Caminhada sobre as águas - Como o povo, Jesus atravessa o mar; 

3. Jo 6,22-71: Diálogo sobre o Pão da Vida - Esclarece a nova Páscoa que se realiza em Jesus. 

 

1. Jesus multiplica os pães (6,1-15) 

2. Jesus caminha sobre as águas (6,16-21) 

3. Jesus é o pão da vida (6, 22-59) 

a) A procura de Jesus (6,22-24) 

b) Das obras de Jesus (6,25-29) 

c) O pão do céu é Jesus (6,30-40) 

d) O escândalo da origem humilde de Jesus (6, 41-51) 

4. Jesus conhece os discípulos a que se decidam (6,67-71) 

a) Jesus conhece a incredulidade dos discípulos (6,60-71) 



b) Jesus solicita a fé dos Doze (6,67-71)  

  

O capitulo 6 do evangelho de João,  é fundamental. Representa uma síntese da atividade de Jesus 

na Galiléia: o milagre do pão, a caminhada sobre o mar, o discurso sobre o pão da vida, a crise. 

Pelo que Jesus faz e onde ele se encontra, o evangelista quer nos fazer lembrar de acontecimentos 

do Antigo Testamento. E assim mostrar o significado messiânico da missão de Jesus. 

Assim a travessia do mar da Galiléia recorda a passagem do povo de Israel do mar Vermelho, ou 

seja, Jesus inicia um novo êxodo, a passagem para uma vida nova, a que Ele traz para a humanidade. 

A menção à montanha confere ao cenário um caráter solene, a subida a ela recorda Moisés no 

Sinai, recebendo as tábuas da aliança. Jesus supera Moisés, é o novo pastor do povo de Deus, que selará 

com ele uma nova Aliança. 

A proximidade da Páscoa que João menciona, talvez seja intenção do autor vincular este episódio 

com a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus conduzirá a humanidade à Páscoa verdadeira e à Aliança 

definitiva. 

Situados neste contexto voltemos nosso olhar para Jesus, o que ele faz? O texto responde 

claramente, levanta os olhos e vê uma grande multidão que se aproxima dele. 

O relato situa de vez Jesus doador diante da multidão; seu gesto gratuito depende do olhar que 

dirigiu a ela. Não podemos esquecer que no texto seguinte a esta perícope o pão significará a doação de 

sua pessoa! 

A pergunta que ele faz a Filipe: "Onde vamos comprar pão para eles comerem?", nos revela duas 

coisas. A primeira é que Jesus soube ver a necessidade de esse povo faminto. 

A seguir aparece em cena André: "Aqui há um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixes. 

Mas, o que é isso para tanta gente?". 

Este discípulo soube descobrir esse menino com sua pequena contribuição: cinco pães de cevada e 

dois peixes, o alimento diário da gente pobre. Naquele tempo, as crianças não eram consideradas, por não 

ter atingido o uso da razão. 

Agora é Jesus quem volta a aparecer e toma a iniciativa na ação. 

Primeiro ele pede que todos sentem na grama. O que não é um pequeno detalhe, pois só as pessoas livres 

podiam se sentar para comer! 

Esse "mandato" abre os olhos para a dignidade de toda a pessoa humana e sua irredutível 

liberdade. 

Contrariamente a seu discípulo, Jesus aceita a oferta da criança e simplesmente, sem nenhuma 

ostentação de poder, depois de agradecer, começa ele mesmo a distribuir a comida. 



Com a ação de graça, Jesus nos remete a Deus Pai, doador de todo o bem, que em seu projeto de 

amor tudo criou para seus filhos, sem excluir ninguém! 

E o milagre acontece, o pouco se torna muito, porque Deus fecunda a partilha até da mesma 

pobreza que não se guarda para si! 

No evangelho de João, é Jesus quem reparte a comida aos seus convidados, que chega a ser mais 

que abundante. Este traço eminentemente simbólico, que é próprio ao quarto evangelista, deixa 

transparecer o mistério de que o milagre dos pães é figura. 


