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Comentário lição 06

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A GALILEIA DOS GENTIOS

O fato dessa fase do ministério de Jesus ter sido registrada pelos quatro evangelistas permite-
nos ter uma visão panorâmica dos acontecimentos nos quais o milagre da multiplicação dos
pães e peixes está inserido […] Em Mateus, esse milagre está registrado no capítulo 14.13-21 e
é antecedido imediatamente pelo relato do recebimento da notícia da morte de João Batista,
decapitado na prisão por ordem de Herodes Antipas, tetrarca da galileia (Mt 14.1-12) […]
Antes disso, Jesus havia ensinado longamente a multidão por intermédio de parábolas (Mt
13). De Marcos podemos destacar os seus ensinos e sinais em Cafarnaum e as pregações que
fazia “por toda a Galileia”, além das expulsões de demônios (Mc 1.21-39). Já de Lucas
selecionamos, como fatos antecedentes à primeira multiplicação dos pães e peixes, a cura da
mulher que tinha um �uxo de sangue e a ressurreição da �lha de Jairo (Lc 8.40-56) .1

Jesus Cristo continua com seu ministério na Galileia, contudo, este lugar apresenta
características distintas da Judeia, o que fez com que Jesus a�rmasse outra característica
destacável de seu ministério: a busca por todos os que necessitavam dEle e não apenas os
judeus.

Essa informação se dá pelo fato de que a Galileia nos tempos de Jesus estava acometida de uma
grande miscigenação de povos, levando-a a possuir uma má fama pelos judeus da época, que
possuíam um caráter bastante etnocêntrico capaz de desprezar aqueles que não fossem de sua
ascendência ou descendência.
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Em Isaías 9.1, é chamada de “Galileia dos gentios” a terra de Zebulom e a de Naftali, as tribos
que herdaram a região nos dias de Josué (Js 19.10-16, 32-39). Foi devastada por meio da
invasão da Assíria em 733 a.C. e teve a sua ocupação alterada (2 Rs 15.29; 17.24-27). Isso
levou a região a ter uma grande miscigenação .1

SEGUINDO OS SINAIS

Jesus arrebatava as multidões não pelos seus ensinos, mas sim pelos milagres que operava. Ele,
por sua grandiosa compaixão, curava os enfermos e libertava os oprimidos pelos demônios,
sendo uma porta de escape para a vida de di�culdade que uma grande parcela da população
palestina da época se encontrava. Contudo, esse milagre tem uma característica distinta: ele
não foi feito para ajudar uma pessoa em particular, mas para demonstrar o poder de Jesus
diante de uma multidão.

Os milagres de Jesus atraíram a Ele as multidões […] Jesus chamou a atenção de Filipe para a
multidão e perguntou como eles podiam ser alimentados. Filipe fez um levantamento rápido
e voltou com estatísticas: “Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um
deles tome um pouco!” […] João, porém, observa que Jesus “bem sabia o que havia de fazer”
(Jo 6.6) .2

Diante da pergunta de Jesus, Filipe se encontrou a procura de uma solução viável para atendê-
lo. Como humano e limitado, ele utilizou da lógica e de sua razão para analisar o ambiente e
os recursos, que se mostraram poucos, disponíveis para resolver a pergunta elaborada por
Jesus.

Se alguém sabia onde encontrar comida, este era Filipe, porque era de Betsaida (Jo 1.44), uma
cidade a cerca de 15 km de distância de Cafarnaum. Jesus testou Filipe, a �m de fortalecer a
sua fé. O pedir do discípulo uma solução humana (sabendo que não havia), Jesus enfatizou o
poderoso milagre que estava prestes a fazer […] Há um contraste entre os discípulos e o
menino que deu a Jesus o que tinha. Certamente tinham mais recursos do que o garoto, mas
sabiam que não tinham o su�ciente; por esta razão nada deram. O menino deu o pouco que
tinha, e fez toda a diferença .3
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A demonstração do poder de Jesus através desse milagre encantou a todos. Como pode
alguém que recebera apenas cinco pães e dois peixes alimentar uma multidão de mais de 5 mil
cabeças? A lógica humana nunca encontrará resposta para de�nir e explicar a manifestação do
poder divino.

UMA COMPREENSÃO IMPERFEITA

Com alguns milagres, Jesus provou sua identidade. Com outros, ensinou importantes
verdades . Porém, os bene�ciários dos milagres de Jesus não compreendiam a grande verdade
que Ele demonstrava diuturnamente. Aqueles que recebiam a ação divina em suas vidas não
conseguiram compreender que Jesus Cristo veio como o Filho de Deus, como prova do Seu
eterno amor pela humanidade.

3

O evento da multiplicação foi tão extraordinário que o evangelista João registra que: “Vendo,
pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é, verdadeiramente, o
profeta que devia vir ao mundo” (Jo 6.14). Impressionados, decidiram constituir a Jesus
como rei. Todavia, antes mesmo que manifestassem isso, o Filho de Deus, que a tudo sabe,
retirou-se para um monte (Jo 6.15) […] Apesar de nutrirem uma expectativa messiânica, os
judeus estavam muito aquém do entendimento da verdadeira natureza e propósito do
Messias. Por isso, o máximo que alcançaram naquela ocasião foi o entendimento de que Jesus
seria “o profeta que havia de vir”. Assim, não o reconheceram como o Cristo, o Filho de Deus
encarnado .1

O povo não conseguia entender quem era o homem que estava operando aquelas maravilhas,
antes focavam no desejo messiânico libertador que tanto esperavam. Eles precisavam
compreender que antes de uma libertação física necessitavam de um libertar espiritual, e
Cristo veio promover essa possibilidade de liberdade. Eles olhavam apenas para a promessa
messiânica que havia sido interpretada em parte, apenas naquilo que convinha o povo judeu,
e se esqueceram de ouvir e obedecer às palavras do Cristo, o Filho do Deus vivo.

Esperando Jesus voltar hoje!
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Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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