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Análise exegética e pastoral de Jo 6, 1-15 

1. Sinalização 

a) Mar da Galiléia ou Tiberíades  

b) Multidão  

c) Sinais  

d) Montanha  

e) Páscoa  

f) Pão  

g) Cinco pães e dois peixes 

h) Doze cestos  

i) Profeta  

j) Rei  

 

2. Estrutura 

v. 1-4: Introdução – passagem do mar e subida ao monte 

v. 5-10 a: a escassez 

v. 10 b – 13: a abundância 

v. 14-15: reações ao fato 

 

3. Análise sociológica 

Jesus ao encontrar-se com a multidão faminta de sua Palavra, também está 

faminta fisicamente. Portanto, Jesus traz às pessoas a capacidade da partilha, na 

imagem dos cinco pães e dois peixes a fim de que as pessoas se solidarizem 



entre si, na dinâmica dos grupos reunidos junto a Jesus, aos pés da montanha, 

lugar que recorda o encontro e a intimidade de Jesus com o Pai. 

Diferente à Páscoa dos judeus, Jesus ressalta a importância de se oferecer 

o pão não como algo meramente simbólico, mas por direito e respeito à dignidade 

humanas fragilizadas e marginalizadas pelo peso que a Lei tem sobre as pessoas 

no tempo de Jesus. 

Para que haja alimento para todos, Jesus ensina a fazer a partilha e assim 

o resultado da multiplicação se dá através da imagem dos doze cestos, retratando 

as doze tribos de Israel, mas também o significado universal da partilha como dom 

e, por fim, que tal partilha acontece quando há solidariedade e não ganância na 

posse de alimento (pão) mas, sobretudo, na ganância que pode gerar morte. 

 

4. Comentando o texto 

a) Mar: A ambivalência do termo “mar” serve para aludir ao mar que se 

atravessou no antigo êxodo 

b) Galiléia: representava o povo pobre, distante e desprezado pelo 

centro (Jerusalém) 

c) Tiberíades: capital da Galiléia, residência do rei, Herodes Antipas, e 

de sua corte. Fora fundada por ele em honra do imperador Tibério. 

d) Sinais: Com esses sinais, Jesus preparou o seu êxodo a fim de tirar 

o povo da opressão em que vive. Mas, a diferença de Moisés, os 

seus sinais não se dirigem contra os poderosos, e sim tem em vista 

diretamente o bem do povo 

e) Monte: A determinação subir “o monte” (com artigo) insere-se na 

linha dos acontecimentos do Êxodo. O “monte” representa o lugar 

onde reside a glória de Deus, que em João identifica-se com o seu 

amor leal, manifestado em Jesus. 

f) Festa/Páscoa: Nesta festa devia subir a Jerusalém (cf 2,13; 11,55), 

mas o povo seguirá Jesus em vez de ir em peregrinação à capital. O 

congraçamento de Israel na festa da Páscoa no Templo (rei Josias, 2 

Rs 23) é substituído pelo congraçamento em torno de Jesus, no 



lugar onde estiver ele com a multidão que o segue. Daí o tema: a 

oferta de Jesus a essa multidão em busca de sinais e necessitada de 

descobrir a verdadeira fé. 

g) Menino: Sua figura reduz ao mínimo o ponto de origem daquilo de 

que sairá a solução. O menino é pobre, e seu alimento, de ínfima 

qualidade (pão de cevada) e escasso. O rapaz e os “pães de 

cevada” lembram o “profeta do pão”, Eliseu (2Rs 4,42-44), que 

permitiu a uma tropa de cem homens  famintos saciar-se com vinte 

pãezinhos de cevada, pães sagrados (“pães da proposição”). 

h) Cinco e dois: Esses números somados dão sete, indicam totalidade, 

não somente o alimento é pouco, mas também é tudo o que têm, 

tudo o que poderia ser repartido. 

i) Doze cestos: O número doze é evidentemente alusão a Israel (as 

doze tribos). Também se pensa a ideia dos doze apóstolos como 

novo povo de Deus, a Igreja: o novo povo de Deus é alimentado no 

deserto, sinal do dom messiânico de Deus. A abundância dos restos 

recolhidos é um típico traço escatológico.  

j) Rei: Para saciar a multidão não partiu de posição de superioridade e 

força, e sim da debilidade e escassez de recursos própria de sua 

comunidade, prefigurada por um menino. O reinado de Jesus não é 

deste mundo. Por isso, retira-se na montanha, sozinho, perto de 

Deus. 

 

5. Atualização para o cotidiano 

a) Multidão segue Jesus 

b) Sinais de Jesus 

c) Montanha: estimula a fazer o encontro com Deus, assim como 

Jesus. 

d) Pão – sinal visível da partilha e do alimento que sacia a fome de 

justiça 
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