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Introdução: 

4º Sinal = Multiplicação dos pães

“João focaliza a própria práxis da vida de 

Jesus, dada pela vida do mundo e centro da 

celebração eucarística”.

Atualização: 

“Quando há partilha não falta para ninguém”



Estrutura do texto: 

1-4: Introdução histórica

5-10: Diálogo de Jesus com os dois discípulos 

11-13: Descrição do sinal-milagre

14-15: Incompreensão da multidão e solidão 

de Jesus 



Situando o texto:

1-2 Multidão = VER os SINAIS

3 Jesus SOBE à montanha / SENTAR-SE = discípulos 

4 Proximidade da Festa da Páscoa

5-7 Jesus: passa seu OLHAR sobre a multidão 

8-9 Rapaz: cinco PÃES DE CEVADA e dois peixinhos 

10-12 Jesus entra em AÇÃO / AGRADECIMENTO-DISTRIBUIÇÃO

13 Recolhida da SOBRA dos pães 

14-15 Conclusão do povo: “o profeta que deve vir ao mundo”



Atualização:

A MULTIDÃO o segue Jesus. 

 FOME. 

Onde compraremos o PÃO? 

DIFICULDADE FINANCEIRA apresentada por Felipe. 

A solução que vem do apóstolo André: encontra um 

menino com cinco pães e dois peixes. 

 BOA VONTADE de partilhar.



Acomodar a multidão significa 

ORGANIZAR.

 RECOLHER a sobra do pão. 

O povo aclama o verdadeiro profeta que e capaz de 

ver as suas NECESSIDADES.

 Um profeta que não aceita ser rei. 

A CEIA EUCARÍSTICA quando celebrada levará as 

pessoas a PARTILHA. 



“Solidariedade, que é uma palavra – esta 

palavra solidariedade – é uma palavra 

frequentemente esquecida ou silenciada, 

porque é incômoda. Quase parece um 

palavrão… solidariedade! Queria lançar um 

apelo a todos os que possuem mais recursos, às 

autoridades públicas e a todas as

pessoas de boa vontade 

comprometidas com a justiça social: 

Não se cansem de trabalhar por um 

mundo mais justo e mais solidário!”

Discurso em 25/07/2013



Dai-lhes vós mesmos de comer

Tanta gente vai andando na procura de uma luz,

Caminhando na esperança se aproxima de Jesus.

No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão:

Comunica sua palavra; vai abrindo o coração.

Dai-lhes vós mesmos de comer,

Que o milagre vai acontecer!

Quando o pão é partilhado passa a ter gosto de amor,

Quando for acumulado gera morte, traz a dor;

Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação:

O milagre da partilha serve a mesa dos irmãos.
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