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Quantos pães você tem?
Perguntou Ele: "Quantos pães vocês têm? Verifiquem". Quando ficaram
sabendo, disseram: "Cinco pães e dois peixes". Então Jesus ordenou que
fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. (Mar.
6:38,39)
Martyn Lloyd-Jones aconselha: “Não leia a Bíblia apenas para encontrar textos
para sermões, mas leia-a porque é o próprio alimento que Deus providenciou
para sua alma. Leia-a porque é o pão da vida e o maná providenciado para
alimentar a sua alma bem como todo seu ser.“
No novo testamento, a história da alimentação dos cinco mil é encontrada em
todos os quatro evangelhos. Jesus a usou para mudar o modo como pensamos
sobre recursos inexpressivos.
A primeira coisa a chamar nossa atenção é que Jesus e seus discípulos
enxergavam a situação de forma diferente. Os discípulos viam a situação como
grande problema e, por isso, disseram a Jesus que ele precisava fazer algo: “já
era tarde; manda o povo embora para que possa ir comprar comida.” (Mar. 6:
35-36). Jesus não lhes disse o que eles queriam ouvir. Em vez disso, transferiu
a responsabilidade para eles: “Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para
comer." (Mat. 14:16).
Foi calculada a presença de cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e
crianças (Mat.14:21). Talvez houvesse dez mil ou mais pessoas. Os discípulos
começaram a entrar em pânico. Jesus não poderia esperar que eles fizessem o
impossível: “Eles lhe disseram: ‘Isto exigiria duzentos denários! Devemos gastar
tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?’” (Mar. 6:37). Eles insistiam em que
não havia qualquer maneira de todas aquelas pessoas serem alimentadas: eram
muitas; seria caro; não seria possível!
Mas Jesus continuou: “Quantos pães vocês têm? Verifiquem!” (Mar. 6:38).
Jesus não quis saber do problema ou da viabilidade da sua solução. Não
perguntou o que seria necessário para resolver, mas, somente o quanto eles
tinham para contribuir.
Os discípulos disseram para Ele que um menino tinha cinco pães e dois peixes,
os quais estava disposto a entregar. Jesus aceitou aquela oferta escassa, mas
generosa, e mostrou aos discípulos o que Deus pode fazer mesmo com o menor
presente oferecido em fé. Jesus multiplicou a oferta e a usou para realizar o que
parecia impossível.
Deus nunca nos pede aquilo de que não dispomos, mas Ele não pode usar o
que nos recusamos a dar.
Quantos pães você tem? Entregue-os para Jesus.

