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CONSIDERAÇÕES GERAIS 



CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O Evangelho tem a intenção primeira de relatar os eventos de Jesus numa ordem

teológica mais do que cronológica.

 Mantém sua centralidade da fé em Jesus que é o Filho de Deus

 O relato da multiplicação dos pães nos sinóticos: Mc 6, 31-44; 8, 1-10 / Mt 14, 13-21;

15, 32-38 / Lc 9, 10-17



CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Ao longo dos quatro evangelhos, o relato da multiplicação dos pães

aparece 6 vezes. A importância da narrativa para as primeiras

comunidades cristãs.

 Em João, o relato encontra-se em 6, 1-15: introdução do capítulo 6,

considerado por Konings um minievangelho, no qual podemos encontrar “a

mensagem essencial de Jesus e a respeito de Jesus” (KONINGS, 2005, p.

147).



CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 O texto de Jo 6, 1-15 começa a ser narrado mostrando Jesus se deslocando de Jerusalém, a capital (5, 1-

47), para a Galileia, o interior. Para realizar esse deslocamento, Jesus cruza o mar da Galileia (ou de

Tiberíades). Uma grande multidão o segue, pois perceberam os sinais que ele realizava com os

enfermos. O Evangelho nos diz que era próximo a páscoa dos judeus. Jesus, então, sobe a montanha com

os seus discípulos, percebendo a multidão que o seguia. Ele questiona Felipe onde iriam comprar comida

para tanta gente. O apostolo não soube responder. André, intervém na conversa e apresenta a Jesus um

menino que trazia consigo cinco pães de cevada e dois peixes. Jesus com o pouco que o menino trazia,

dar graças ao Pai, e distribui a multidão faminta. Todos comeram à vontade, ao passo que no final ainda

sobrou alimento. A multidão, agora designada como homens, admiraram a atitude de Jesus, propondo

até mesmo coroa-lo rei. Jesus, diante dessa atitude foge, e volta a refugiasse na montanha.



CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Ao longo dos quatro evangelhos, o relato da multiplicação dos pães aparece 6 vezes. A

importância da narrativa para as primeiras comunidades cristãs

 Personagens na cena: Jesus, a multidão, Felipe, André e o menino.

 Pano de fundo: Moisés alimentando o povo durante o êxodo (6,5 e Nm 11,13; 6,7 e Nm 11,22

 Jesus: o novo Moisés, realizador do novo êxodo.



CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O tema da páscoa no relato

 O próprio Jesus distribui o pão: o serviço

 O dom da partilha e libertação dos sistemas de exploração

 A abundância X a restrição do maná (Ex 16, 16)

 A partilha do pão como ação de graças: EUCARISTIA



DELIMITAÇÃO  



DELIMITAÇÃO  

 Versículo 1, a expressão “depois disso”: mudança temporal e

espacial, e que implica um rompimento com o versículo anterior.

 Vv. 1-4: mudança de estilo literário: do discurso à narração

 Vv. 5-14a: desenvolvimento do acontecimento



DELIMITAÇÃO  

 V. 15: saída de Jesus para a montanha, evitando as expectativas da

multidão alimentada. A saída já nos coloca a conclusão da

perícope; Jesus se retira e encerra o episódio.

 V. 16: cena distinta; não é mais o mesmo tempo, o mesmo espaço,

o mesmo contexto e nem são os mesmos personagens.



POSSÍVEIS ESTRUTURAS 



POSSÍVEIS ESTRUTURAS   
1 – Relato de milagre, com acréscimos peculiares de 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).



POSSÍVEIS ESTRUTURAS   

d) A intervenção de Jesus: vv. 5b. 10. 11. 12b

e) O efeito produzido: vv. 12-13

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



POSSÍVEIS ESTRUTURAS   

2- A abundância:

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



ANÁLISE SEMÂNTICA  



ANÁLISE SEMÂNTICA 

Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς 

θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος (Jo 6, 1).

θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας 
 Galileia 

 Tieberíades
 Genezaré

LAGO



Jerusalém 



ANÁLISE SEMÂNTICA 

θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας

(Mar da Galiléia)  

• Grandes cidades do Império

Romano;

• Periferia, longe de Jerusalém.



ANÁLISE SEMÂNTICA 

ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ 

ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων (Jo 6,2).

ὄχλος πολύς

(grande multidão)

• Mt 9,23;

• Jo 7,49;

• Lc 5,29. 

PLEBE

GENTALHA

(Povo sem 

Identidade)



ANÁLISE SEMÂNTICA 

ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ 

ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων (Jo 6,2).

• De onde? 

• Porque Seguia Jesus?

ἀσθενέω (Doente)

Aquele que tem 

necessidade de algo. 

Cura de Doentes

• Cafarnaum (4,46);

• Jerusalém (5,3). 



ANÁLISE SEMÂNTICA 

ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ 

ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων (Jo 6,2).

• De onde? 

• Porque Seguia Jesus?

ἀσθενέω (Doente)

Aquele que tem 

necessidade de algo. 

Cura de Doentes

• Cafarnaum (4,46);

• Jerusalém (5,3). 



ANÁLISE SEMÂNTICA 

νῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ (Jo 6,3).

ὄρος – Lugar da 

Manifestação 

do Sagado.

Êxodo 24,1
Κάθημαι –

Postura digna 

de quem ensina.

Obs.: Seria as colinas de Golã na parte oriental do lago?



ANÁLISE SEMÂNTICA 

ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων (Jo 6,4).

• Distanciamento da comunidade judaica;

• Inauguração de uma nova Páscoa.



ANÁLISE SEMÂNTICA 
Ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος

ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν (Jo 6,5a).

Θεάομαι

• Ver atentamente, com consideração;

• Ver com admiração e interesse;

• Ver com projeto de ação.

• Mt 6,1;

• At 8,18;

• Mc 16, 11-14.



ANÁLISE SEMÂNTICA 
λέγει πρὸς Φίλιππον· πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι (Jo 6,5b).

Φίλιππον

• Qual seu significado?

• Quem é Phílippon?

• Qual sua origem?

Q
uem

é
Jesus?

“Encontramos aquele de quem escreveram

Moisés, na Lei, e os profetas: Jesus, o filho

de José, de Nazaré” (Jo 1,45b)



ANÁLISE SEMÂNTICA 
λέγει πρὸς Φίλιππον· πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι (Jo 6,5b).

Πόθεν

• De que modo;

• Como;

• Com quê

Obs.: Cuidado com a tradução!!!

ἀγοράσωμεν ἄρτους

• ἄρτους (Alimento essencial);

• Comprar Pão – Submissão a um sistema

estabelecido (compra e venda);

• Construção no plural (iremos comprar?) –

Discernimento comunitário



ANÁLISE SEMÂNTICA 
ἀπεκρίθη αὐτῷ [ὁ] Φίλιππος· διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν 

αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχύ [τι] λάβῃ (Jo 6,7).

διακοσίων δηναρίων ἄρτοι

• δηναρίων – Principal moeda a circular na

Palestina no período;

• Um dia de serviço (Mt 20,2);

• διακοσίων δηναρίων – equivale a oito

meses de trabalho.

βραχύ (Um pedaço)

• Acentua o problema da

comunidade.



ANÁLISE SEMÂNTICA 
λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου (Jo 6,8).

Ἀνδρέας

• Qual seu significado?

• Quem é Phílippon?

• Qual sua origem?

“Encontramos o Messias

(que quer dizer Cristo)

(Jo 1,41b).

Q
uem

é
Jesus?



ANÁLISE SEMÂNTICA 
ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί 

ἐστιν εἰς τοσούτους (Jo 6,9).

παιδάριον ὧδε

• Menino – Pequenez, fraqueza, sem vez;

• Ele está no centro da comunidade.



ANÁLISE SEMÂNTICA 
ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί 

ἐστιν εἰς τοσούτους (Jo 6,9).

• πέντε ἄρτους κριθίνους (cinco pães de 

cevada) 
• δύο ὀψάρια (Dois Peixes)

Referência a 2Rs 4,42-44;

5 + 2 = 7 (Totalidade) Obs.: “Mas o que é isso para tantas 

pessoas?”



ANÁLISE SEMÂNTICA 
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. 

ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι (Jo 6,10).

• χόρτος πολὺς (Grama verde) – Sinal na

fecundidade;

• ἀναπίπτω (Sentaram-se);

• οἱ ἄνθρωπος (os homens).



ANÁLISE SEMÂNTICA 
ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις 

ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον (Jo 6,11).

• λαμβάνω (Tomar)

• εὐχαριστέω (Dar graças)

• διαδίδωμι (Distribuir)

Jesus é o novo

elemento na vida

da comunidade!

Referência a 2 Rs 4, 42-44



ANÁLISE SEMÂNTICA 
ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα 

κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται (Jo 6,12).

Recolher todos 

os pedaços

Ex 16, 20 – Do alimento que

não se pode conservar para o

pão da vida.



ANÁLISE SEMÂNTICA 
συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν 

κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν (Jo 6,13).

δώδεκα κοφίνους

• Alusão às doze tribos de Israel;

• Sl 72,16 – A fartura



ANÁLISE SEMÂNTICA 
Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ 

προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον (Jo 6,14)

ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης

ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. “esse é, 

verdadeiramente, o profeta que deve 

vir ao mundo” (Jo 6,14).

Quem é Jesus para

a comunidade?



ANÁLISE SEMÂNTICA 
Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, 

ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος (Jo 6,15).

ποιήσωσιν βασιλέα (Fazê-lo rei)

• Alusão ao Bezerro de ouro Ex 32, 1-35);

• Pedido da monarquia (1Sm 8, 1-9). 
JESU

S
SU

BIU
2°

VEZ
AO

M
O

N
TE

Alusão à segunda subida de Moisés 

no monte (Ex 33, 12-17) 



ATUALIZAÇÃO  



ATUALIZAÇÃO  

L1: Jesus no evangelho de João (Jo 6, 1-15) nos ensina que a dinâmica do Reino é a

arte de compartilhar. Talvez todo o dinheiro do mundo não seja suficiente para

comprar o alimento necessário para todos os que passam fome... O problema não

se soluciona comprando, o problema se soluciona compartilhando.

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

ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão! (bis)



ATUALIZAÇÃO  

L2: O pão nas mãos de Jesus era pão para ser partido, repartido e compartilhado.

Todos: O pão armazenado, como o maná no deserto se corrompe, apodrece.

Lá no deserto, a multidão com fome segue o bom pastor. Com sede

busca a nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a

comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para

partir, repartir o pão (bis)



ATUALIZAÇÃO  

L3: Também hoje Ele precisa de nossas mãos para multiplicar os grãos; precisa de

nossas mãos para triturar esses grãos, amassar a farinha e fazer o pão. E precisa

de nosso coração para que o pão seja repartido.

Todos: “Melhor que o pão é a partilha”

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

ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão! (bis)



ATUALIZAÇÃO  
L1: O pão sem coração é pão “monopolizado”. Pão indigesto, que engorda o egoísmo!

L2: O pão sem coração gera divisões e conflitos. Quantas guerras fraticidas provoca o pão

sem coração!

Onde houver fome reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz.

Encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. O pão da vida, a

comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para

partir, repartir o pão! (bis)



ATUALIZAÇÃO  
L3: Jesus, nesta multiplicação dos pães e dos peixes, partiu daquilo que as pessoas tinham no

momento. O milagre não foi tanto a multiplicação do alimento, mas o que aconteceu no interior

de seus ouvintes: sentiram-se interpelados pela palavra de Jesus e, deixando de lado o

egoísmo, cada um colocou o pouco que ainda tinham; maravilharam-se, depois, ao verem que o

alimento se multiplicou e sobrou.

L2: Deus precisa de nosso coração para que o pão leve o sinal da fraternidade, seja vitamina

de solidariedade, alimento de comunhão, para que possamos comungar.



ATUALIZAÇÃO  
L1: Não devemos esquecer que o gesto de partilhar é a chave para tornar realidade a

fraternidade e para nos reconhecer como filhos e filhas do mesmo Pai. Quando se compartilha

com gosto e com alegria, o alimento se multiplica e sobra.

Todos: No pão compartilhado, encontramos a luz da vida. “Se partes teu pão com o

faminto... brilhará tua luz como a aurora” (Is. 58,7-8).

O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir

as mãos, para partir, repartir o pão! (bis)



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
BÍBLIA – Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002.

MATEOS, Juan; BARRETO, Juan. O Evangelho de São João: Análise linguística e comentário exegético. São Paulo: Paulus, 1999.

KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: Amor e fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005.

MANTOVANI, José Pascoal. Os sinais do Evangelho de João: Exegese de Jo 6, 1-15. 2013. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência da Religião,

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2013. Disponível em: <http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/285/1/JM.pdf>.

Acesso em: 10 mar. 2019.

RECH, Maria Joseth. O sinal dos pães e a comensalidade eucarística em JO 6,1-15. 2006. 86 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Teologia, Pontifícia

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. Disponível em: <http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/5281>. Acesso em: 10

mar. 2019.



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

LITERATURA JOANINA

Professor: Shigeyuki Nakanose

Alunos: Leandro Rafael Evangelista e Rimar César Diniz


