Estudo 16 - Jesus alimenta cinco mil homens
Introdução:
 Leia João 6:1-14. Essa narrativa também encontra-se em Mt 14:13-21, Mc 6:
32-44 e Lc 9:10-17.
 Os quatro evangelhos registram o milagre da multiplicação dos pães e peixes
para cinco mil homens. Esse número não levava em conta as mulheres e
crianças que estavam presentes.
 Não há dúvida de que alimentar tamanha multidão com cinco pães e dois
peixinhos é um milagre.
1. O Milagre de Jesus – Jo 6:1-14.
 Jesus e seus discípulos tinham ido a um local ermo na margem leste do Mar
da Galiléia. Provavelmente era Primavera, pois a grama ainda estava verde e
estava próxima a Páscoa.
 Jesus queria um lugar tranquilo para descansar, uma vez que as multidões o
seguiam para todo lugar que fosse.
 A tranquilidade logo acabou com a chegada de milhares de pessoas que o
buscavam para curar seus doentes e ouvir seus ensinamentos.
 Apesar do cansaço, Jesus passou o dia todo ministrando às pessoas porque
elas eram como ovelhas sem pastor.
 As multidões ficaram ali até o final do dia e por essa razão estavam com fome.
Não havia ali nenhum lugar próximo onde pudessem comprar alimentos.
 Os discípulos de Jesus sugerem que as multidões sejam despedidas para que
comprassem comida nas vilas vizinhas.
 Jesus tinha uma ideia melhor. Ele perguntou para Filipe onde eles poderiam
comprar pão para alimentar a todos.
 Filipe fez um cálculo e supôs que o salário de oito meses de um trabalhador
não seria suficiente para que cada pessoa recebesse um pedaço de pão.
 Filipe sabia que era impossível suprir as necessidades de tantas pessoas.
 André, irmão de Simão Pedro, viu um menino com cinco pães de cevada e dois
peixes pequenos e questionou Jesus sobre a possibilidade de alimentar o povo
com o lanche de um menino.
 O pão de cevada era comido pelos mais pobres que não tinham dinheiro para
comprar um pão feito com grãos de centeio ou trigo.
 Os peixes pequenos eram semelhantes a uma sardinha.
 Jesus mandou que os discípulos fizessem com que as pessoas se assentassem
na grama em grupos de cem e cinquenta.

 Jesus tomou os pães e os peixes nas mãos e deu graças a Deus e os repartiu
entre os que estavam assentados.
 Os pães e peixes foram entregues aos discípulos que por sua vez distribuíram
entre as pessoas até que ficassem satisfeitas.
 Quando todos comeram se fartaram, Jesus instruiu os discípulos para
recolherem os pedaços de pão e peixe as sobras. Nada deveria ser
desperdiçado. Sobraram doze cestos.
 Diante do milagre, as multidões começaram a dizer que Jesus era o Profeta
que devia vir ao mundo!
 O povo queria proclamá-lo rei, assim ele destituiria do poder os herodianos e
os romanos. Jesus, porém, não buscava um trono terreno e por isso retirou-se
sozinho para o monte.
2. O que o milagre nos ensina sobre Jesus?
 Jesus é o Criador do universo, ele diariamente alimenta suas criaturas e cuida
dos filhos de Deus. Nada é impossível para ele. Podemos confiar em Jesus
mesmo nos momentos mais difíceis e de escassez.
 Jesus nunca manda embora as pessoas de mãos vazias. Jesus sempre ministra
as pessoas que vãoaté ele em fé.
 Jesus é cheio de compaixão. Ele é o nosso provedor espiritual e material.
 Mais do que um profeta como Elias que alimentou a viúva em Sarepta (1 Re
17:7-15), e Eliseu que alimentou cem homens (2Re 4:42-44), Jesus Cristo é o
Filho de Deus. Jesus não veio para ser um rei político, mas para ser o Rei dos
reis de um reino que não é deste mundo.
Conclusão
 Líder: Pergunte: O que você aprendeu sobre Jesus e o que ele pode fazer em
sua vida? (deixe as pessoas compartilharem).
 Mais do que o alimento físico, Jesus veio para dar o alimento espiritual. Jesus
é o pão da vida que desceu dos céus (Jo 6:47-51).
 Você já se alimentou do pão da vida?
 Oração

