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Fartura de pães 

"Tenho compaixão desta multidão; já faz três dias que eles estão 
comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão 
desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Ele ordenou à 
multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar 
graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem 
à multidão; e eles o fizeram.” (Mar. 8:2, 3 e 6). 

No primeiro episódio da multiplicação, Jesus, que havia acabado de receber 
a notícia da morte de Seu primo João, o Batista, resolveu retirar-se para um lugar 
deserto para, em particular, vivenciar o Seu luto. Entretanto, deixou de lado a Sua 
dor, pois teve compaixão das multidões que eram como “ovelhas sem pastor”. A 
Palavra de Deus é nosso alimento essencial. Precisamos “comer” a Palavra e dá-
la aos outros. 

Pouco tempo depois, no auge de Seu ministério, a popularidade de Jesus 
rapidamente se espalhava e multidões famintas de salvação ansiosamente O 
seguiam. Certo dia, após uma série de curas milagrosas, Ele sentou-se e passou 
a falar às multidões. Possivelmente, dessa vez, cada um havia levado algo com 
que se alimentar. Mas já se passavam três dias e a comida acabara.  

Devemos ter compaixão das multidões sem Deus. Sim, precisamos levar a 
Palavra de salvação aos outros. Não podemos, porém, nos esquecer de que as 
multidões também têm necessidades terrenas.  

Jesus percebeu a fome física de Seus seguidores. Ele interrompeu o 
discurso para dar-lhes o que haviam de comer. Enquanto estamos envolvidos, 
como Igreja, em cumprir o dever de proclamar as boas novas, lembremo-nos de 
que é nosso dever estar atentos às necessidades materiais de nossos 
semelhantes. 

Proclamação e serviço não podem andar separados. Que as pessoas nos 
ouçam falar de Jesus e do Seu amor, mas, sobretudo, que possam vê-lO em nós 
quando, com elas, compartilhamos também dons materiais. Reflitamos o amor de 
Cristo! 

 


