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O NOVO ÊXODO 

Um olhar sobre a multiplicação dos pães em Jo 6, 1-15  

 

I- Considerações gerais 

O Evangelho de João, apesar de ter seu valor histórico questionado, fato que o levou a 

ser desconsiderado por inúmeras gerações cristãs, tem uma importância significativa para a 

Tradição cristã a partir da exegese atual. Distinguindo-se das narrativas de Marcos, Mateus e 

Lucas, o Evangelho joanino foi um dos últimos escritos do Testamento Cristão e tem em si 

inúmeras particularidades. Com seu jeito próprio de escrever e narrar a realização da promessa 

de Deus em Jesus de Nazaré, João apresenta uma cristologia mais evoluída no intento de mos-

trar a divindade de Cristo. Essa premissa permite considerar que a intenção fundamental da 

comunidade joanina é a de relatar os eventos de Jesus em uma ordem teológica e não cronoló-

gica, mantendo sua centralidade na fé em Jesus, o Filho de Deus, que manifesta visivelmente à 

humanidade as obras do Pai, através de sua vida, palavras e ações (cf. DV 2). 

Dentre tantas narrativas significativas, esse estudo tem por objetivo traçar um olhar so-

bre o relato teológico da multiplicação dos pães, também presente nos textos sinóticos (cf. Mc 

6, 31-44; 8, 1-10 / Mt 14, 13-21; 15, 32-38 / Lc 9, 10-17). O recorte de Jo 6, 1-15 está situado 

dentro do capítulo 6, considerado por Konings um mini evangelho, no qual pode-se encontrar 

“a mensagem essencial de Jesus e a respeito de Jesus” (KONINGS, 2005, p. 147). Essa perícope 

pode ser considerada uma introdução do presente capítulo, que tem como centro o discurso do 

Pão da Vida (6, 48-58). Vale ainda observar que o fato do relato da multiplicação dos pães 

aparecer seis vezes ao longo dos quatro evangelhos pode ser indício de uma narrativa essencial 

às primeiras comunidades cristãs, dada enquanto ensinamento prefigurativo da partilha, da so-

lidariedade e da justiça social sob a égide do discurso do Pão da Vida. 

 

 

II- Delimitação do texto e gênero literário 
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Dispondo-se de um valor teológico singular, o relato da multiplicação dos pães, apesar 

de ser considerado uma introdução capitular, não perde seu valor essencial à comunidade cristã. 

O recorte de Jo 6, 1-15 é um texto que expressa uma delimitação bem definida, dada sua unidade 

interna com introdução, desenvolvimento e conclusão. Outrossim, algumas teorias tendem a 

apontar que essa perícope se estende até o v. 21, com o episódio em que Jesus caminha sobre 

as águas. Por hora, este estudo ater-se-á ao recorte de Jo 6, 1-15 e, para isso, irá buscar demons-

trar suas razões de ser. 

 Segundo Rech (2006, p. 15), Jo 6, 1-15 é, sem dúvida, o começo de uma nova perícope, 

pois logo no v. 1, temos a expressão Μετὰ ταῦτα, traduzida por “depois disso”. Essa fórmula 

exprime a ideia de movimento, mudança temporal e espacial, o que implica um rompimento 

com a unidade anterior. Também, entre os vv. 1 e 4, pode-se observar uma mudança de estilo 

literário. O texto anterior expressa um gênero discursivo, enquanto que a perícope trabalhada 

se constitui no modo narrativo. Dos vv.5-14a tem-se o desenvolvimento do acontecimento, con-

cluindo-se com o v.15, que é a saída de Jesus para a montanha, frustrando as expectativas da 

multidão alimentada. O fato de Jesus se retirar da cena já mostra uma conclusão da perícope; 

Ele se retira e encerra o episódio. O v.16 traz, por vez, outra cena, com tempo, espaço e contexto 

distintos, realidade em que se dispõe outros personagens. A multidão que em Jo 6, 1-15 tinha 

certo destaque, aqui ela já não aparece, sendo um evento restrito a Jesus e seus discípulos. 

Portanto, pode-se dizer que Jo 6, 1-15 é uma perícope definida, com início, meio e fim.  

 

III- Possíveis estruturas 

A estrutura de um texto bíblico nem sempre pode ser enquadrada em um único modelo, 

tendo em vista a sua complexidade e os aspectos hermenêuticos do leitor. Levando isso em 

consideração, apontar-se-á duas possíveis estruturas para o texto de Jo 1, 1-15. A primeira é 

apresentada por Rech (2006, p. 17-18), o qual afirma que a perícope da multiplicação dos pães 

tem uma estrutura semelhante a qualquer outro relato de milagres, mas com alguns aspectos 

peculiares a João. 

a) Introdução: vv. 1-4 / descrição do ambiente e do encontro;  

b) Maiores detalhes: vv. 5-9 / o problema da situação e o esforço para superá-lo; 

c) A súplica do pedinte: v. 5 / aqui temos uma característica própria de João; é Jesus quem 

age por primeiro.  A grande multidão (os necessitados) e nem os discípulos chegam a 

pedir. A iniciativa é de Jesus, que também pergunta o que fazer mesmo já sabendo a 

solução (v. 6).  

d) A intervenção de Jesus: vv. 5b. 10. 11. 12b 
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e) O efeito produzido: vv. 12-13 

f) A reação dos atendidos: v. 14-15 e de Jesus em relação a eles: v. 15 

 

Outra possibilidade de estrutura é a de Mateos e Barreto (1999, p. 297), que colocam no 

centro o aspecto da abundância gerada pela iniciativa de Jesus de partilhar os pães e os peixes, 

e que foi capaz de saciar a fome da multidão. 

a) Passagem do mar e subida ao monte: vv. 1-4 

b) A escassez é percebida: vv. 5-10ª 

c) A partilha que gera a abundância: vv. 10b-13 

d) Reações ao fato: vv. 14-15 

 

IV- Análise semântica  

A moldura teológica para a análise semântica de Jo 6, 1-15 é a narrativa teológica do 

Êxodo com suas afluências (cf. Ex 6,5; Nm 11,13; 6,7; 11,22). Trata-se da saída de Moisés com 

o povo do Egito, centro da opressão sociopolítica, até a formação nuclear da comunidade no 

deserto, orientada sob a égide da Lei mosaica e centrada na partilha comunitária de bens. Por-

tando-se de mesmo assento, o texto de Jo 6, 1-15 começa mostrando Jesus que se desloca de 

Jerusalém, a capital (cf. 5, 1-47), centro comercial e religioso do povo judeu, em direção à 

Galileia, a periferia interiorana. Para realizar esse deslocamento, Jesus cruzou o θαλάσσης τῆς 

Γαλιλαίας, mar da Galileia, Tiberíades ou Generazé. Isso é uma evidente incongruência textual, 

pois nessa região não há um mar, mas um grande lago. O modo como isso foi feito também não 

se sabe. Uma ὄχλος πολύς (grande multidão) o seguiu atraída pelos sinais que Ele realizou ao 

curar os ἀσθενούντων (doentes) (cf. Jo 4,46;5,3). O termo “multidão” indica uma massa in-

forme, sem rosto, nem identidade. Igualmente a palavra ἀσθενούντων refere-se a todos aqueles 

que não têm condições de vida digna. Por vez, a narrativa se situa por ocasião da Páscoa, a festa 

dos judeus. O emprego do artigo definido na oração “ἡ ἑορτὴ” exprime uma tentativa da comu-

nidade joanina, por volta do ano 95, em se distanciar do judaísmo sinagogal. Agora, a comuni-

dade está vivenciando uma nova Páscoa, quiçá à tradição judaica.  

Ao subir a montanha com seus discípulos, Jesus θεασάμενος (viu) as necessidades da-

queles que o seguia.  Assim, Ele questionou a Φίλιππον com que iriam comprar comida para 

tanta gente. O discípulo, devedor do messianismo da tradição, ao ser confrontado diante do 

problema se prendeu às velhas repostas, sem perscrutar nenhuma possibilidade (cf. Jo 1,45b). 

Já Ἀνδρέας, representante da novidade evangélica, interveio na conversa e apresentou a Jesus 

um menino que trazia consigo cinco pães de cevada e dois peixes (cf. Jo 1,41b) – 5+2=7, a 
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totalidade. Vale aqui observar a construção grega da narrativa. A figura do menino evidencia a 

pequenez, aquele que não tem vez. Faz-se curioso o termo subsequente à palavra “menino”: 

παιδάριον ὧδε (um menino aqui). O menino não saiu da multidão, mas do seio da comunidade. 

Ele representa o grupo discipular que está a caminho do crescimento e da conscientização. As-

sim, com o tudo que a comunidade possui, Jesus tomou o pão e os peixes, deu graças ao Pai e 

distribuiu aos presentes. Todos comeram à vontade, ao passo que no final ainda sobrou ali-

mento. A multidão, agora designada como οἱ ἄνθρωπος, os homens, aqueles que têm rosto, 

admiraram-se com a atitude de Jesus, propondo-se coroa-lo rei. Jesus, diante dessa atitude foge 

e volta a se refugiar na montanha. Coroar Jesus rei exprime o episódio do bezerro de ouro (cf. 

Ex 32, 1-35) e o pedido da monarquia sobre Israel (cf. (1Sm 8, 1-9), gestos cuja essência estra-

tifica a solidariedade e torna estéril a partilha comunitária.   

Vale ainda salientar o fato de que o relato aqui estudado é composto por cinco persona-

gens: Jesus, a multidão, Felipe, André e o menino. A narrativa, emoldurada a partir do Êxodo, 

onde Moisés alimenta o povo peregrino no deserto, destaca a ação de Jesus como o novo Moi-

sés1. Diferente dos sinóticos, João apresenta o próprio Jesus distribuindo o pão, ação que é 

realizada pelos discípulos nos outros evangelhos. Isso evidencia que Jesus é o sujeito do novo 

êxodo; Nele e com Ele se realiza a nova Páscoa, onde serão alimentados todos aqueles que Nele 

põem suas esperanças. Com Jesus não haverá mais uma multidão, mas pessoas com um rosto, 

tornadas protagonistas de sua própria história. A partir desse relato, a teologia joanina inclina-

se a apontar que o novo êxodo e a nova páscoa acontecerão na cruz e na ressurreição de Jesus.  

Entre outros aspectos, o texto destaca ainda que a nova comunidade humana a partir de 

Jesus poderá subsistir, livrando-se de todo sistema de exploração (cf. 6, 7), aderindo-se ao dom 

da partilha. Essa realidade só acontecerá quando o ser humano assumir na prática a ação de 

servir como realizou Jesus no evangelho (cf. 6, 11). Aqueles que vivem essa experiência devem 

fugir de toda tentativa de se colocar em destaque, como superior aos demais (cf. 6,15). O as-

pecto da abundância também é muito presente no escrito joanino, contrapondo-se a restrição do 

maná no deserto (cf. Ex 16, 16). Isso aponta o caráter definitivo em que Jesus satisfaz a huma-

nidade totalmente. Observa-se ainda o pedido para se recolher o que sobrou depois de todos se 

alimentarem. O sentido desse simbolismo está em Jo 6, 39: “A vontade do Pai é que eu não 

perca nada do que ele me deu”. Conforme a observação de Konings (2005, p. 151), essa narra-

tiva teológica indica, diferente dos sinóticos, quando há a refeição do Reino, a organização do 

povo e também o serviço ministerial. João traz a compreensão da partilha do pão como ação de 

                                                           
1 Esta convicção perpassar todo o Evangelho de João. Para a comunidade joanina, a promessa de Deus de enviar 

um profeta semelhante a Moisés (Dt 18, 15.18-19), se realiza em Jesus.  
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graças (eucaristia), elemento essencial para as primeiras comunidades cristãs, em que se reali-

zava o gesto da partilha como uma refeição fraterna e messiânica. 
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