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Na Certeza de Um Milagre 
 

 

João 6:1-14 

 
Introdução: imagine se você estivesse diante de uma multidão de quase cinco mil homens e 
Jesus lhe perguntasse onde é que vocês comprariam pão para alimentar a multidão. Pois foi 
essa pergunta que Jesus fez ao seu discípulo Filipe, em João 6:5. O mesmo episódio relatado 
em Mateus diz que os discípulos pediram a Jesus que despedisse a multidão para que as 
pessoas fossem pelas aldeias e comprassem o que comer (Mt 14:15).  

 
Jesus, entretanto, disse que eles deveriam dar o alimento a multidão. Em outras palavras, 
podemos falar que Jesus criou um problema para os seus discípulos ao dizer que a multidão 
deveria ser alimentada por eles. Os problemas fazem parte da vida do ser humano, ainda que 
não os queiramos, volta e meia os problemas aparecem. Mediante essa constatação, com base 
nesse episódio de João 6, vejamos como Deus usa os problemas para nos adestrar e nos 
fortalecer. Assim sendo, façamos cinco considerações sobre esse texto. 

 
1. Problemas aperfeiçoam o relacionamento com de Deus – João 6:5 diz que Jesus 

ergueu os olhos e viu uma grande multidão vindo ter com Ele, e, ao perceber a situação, 
iniciou um diálogo com Filipe. O que deve ser ressaltado aqui é que os problemas também 
servem para nos aproximar de Deus e aperfeiçoar o nosso relacionamento com Ele. Repare 
que foi Jesus quem começou a conversa, ou seja, problemas também nos dão a oportunidade 
de ouvir a voz de Deus e de aprendermos alguma coisa com Ele.  

 
2. Diante dos problemas, Jesus sabe o que tem que fazer – a segunda 

consideração diz respeito ao domínio que Jesus tem sobre qualquer situação. No verso 6, João 
escreve que Jesus fez aquela pergunta a Filipe somente para o experimentar, porque Ele bem 
sabia o que estava para fazer. Mesmo quando não vemos solução para os problemas, a nossa 
alma deve se tranquilizar ao saber que o domínio de tudo está nas mãos do Senhor e Ele sabe 
exatamente o que deve ser feito. Nesse caso, a nossa tranquilidade não se encontra na solução 
propriamente dita do problema, mas no fato de que o nosso Senhor jamais perde o controle 
de circunstância alguma. 

 
3. Diante dos problemas, Jesus quer que vençamos os nossos argumentos – 

em terceiro lugar, consideremos a resposta de Filipe. Ele disse para Jesus que nem mesmo 
duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada pessoa recebesse o seu pedaço. O 
denário era uma pequena moeda de prata que circulava no Império Romano, e correspondia 
ao salário diário de um trabalhador. Com um denário era possível comprar em torno de 8 
quilos de pão. Nas contas de Filipe, eles precisariam de mais de 1600 kg de pão para alimentar 
aquela multidão e, dentro da sua visão, eles não teriam como fazer aquilo. 

 
Muitas vezes, Deus permite que os problemas surjam para que a nossa fé seja ampliada e os 
nossos argumentos sejam vencidos. Na ótica de Filipe não havia solução para aquele 
problema, mas Jesus queria levar os seus discípulos a um novo nível. Jesus queria alimentar a 
multidão e Filipe queria se justificar ao dizer que aquele projeto era inviável. Portanto, diante 
de problemas, temos que vencer as nossas desculpas, os nossos argumentos, as nossas 
justificativas, e romper em fé na certeza de que Deus vai realizar um milagre.   
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4. Jesus quer a nossa contribuição para resolver os problemas – outro fato a ser 

levado em conta, nesse episódio, é que uma multidão de quase cinco mil homens (sem contar 
mulheres e crianças, o que daria aproximadamente vinte mil pessoas), foi alimentada a partir 
de cinco pães e dois peixinhos. Jesus fez o milagre, Ele multiplicou os pães e os peixes, mas Ele 
só fez isso porque um rapaz colocou nas mãos do Senhor o pouco que tinha (Jo 6:9). Isso nos 
ensina que, mesmo que seja pouco o que temos a oferecer, devemos colaborar com ações 
práticas, oferecendo o que temos como base para um grande milagre. 

 
5. Problemas servem para revelar a glória de Deus – em quinto e último lugar, 

entendemos que os problemas também oportunizam a revelação da glória de Deus. No verso 
14, João relata: “Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é 
verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo”. Ainda que, num primeiro momento, não 
entendamos o porquê dos problemas, mesmo que durante um tempo até mesmo soframos 
com situações desconfortáveis, temos a certeza de que Deus revelará a sua glória em nós e 
que os homens engrandecerão ao Senhor por aquilo que viram Ele fazer em nossa vida. 

 

 

 

 


