
NECESSIDADES 
Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de 
Tiberíades. 
E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. 
E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. 
E a páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. 
Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter 
com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão, para estes comerem? 
Mas dizia isto para o experimentar; porque ele bem sabia o que havia de fazer. 
Filipe respondeu-lhe: Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão, para que 
cada um deles tome um pouco. 
E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: 
Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas que é 
isto para tantos? 
E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. 
Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. 
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os 
discípulos pelos que estavam assentados; e igualmente também dos peixes, 
quanto eles queriam.  
E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que 
sobejaram, para que nada se perca. 
Recolheram-nos, pois, e encheram doze alcofas de pedaços dos cinco pães de 
cevada, que sobejaram aos que haviam comido. 
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é 
verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. 
Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou 
a retirar-se, ele só, para o monte. 
João 6:1-15 

• Exemplo de uma Necessidade aparentemente impossível de satisfazer: 
alimentar sem recursos, 20 000 pessoas ( lemos que existiam 5000 homens. 
Mais as mulheres e as crianças = 20000 aprox. ) 

• Esta história mostra a capacidade de Deus lidar e satisfazer as necessidades 
do homem, e a incapacidade do mesmo para lidar com as mesmas sem Deus. 

• Este é o único milagre registado nos 4 evangelhos, e não é por acaso:  Serve 
para nos mostrar o Poder que Deus tem em lidar com as Necessidades do 
Homem e como faze-lo usando coisas tão simples. 

Christ uses inadequate people who surrender what they have to Him to meet the 
overwhelming needs of others. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/1-15


4 GRANDES LIÇÕES 

1.TODOS NÓS TEMOS NECESSIDADES 

Vejam o quadro: 

i) 20000 pessoas num local remoto. Em Lucas 9:12 lemos “ local deserto”; 

ii) Muitos a precisar de cura para as suas enfermidades; 

iii) Estavam a ficar com frio -  vemos em Lucas que os 12 sugeriram que 
fossem para as aldeias para se agasalhar. 

iv) Estavam a ficar com fome 

v) Falta de fome Espiritual:  este povo buscava o Senhor por pão. Na 
verdade, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que 
vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6:26 

 O senhor valia bem mais que isso e era de muito maior bênção do que 
isso . 

• Nós não somos melhores – vivemos para coisas perecíveis e padecemos tantas 
vezes da mesma necessidade: falta de vontade em estar com Deus, de escutar 
a sua voz e acima de tudo de servi-lo e segui-lo de forma desinteressada. 

• O senhor Jesus estabeleceu aqui as prioridades. A satisfação da fome da 
multidão era importante mas Ele ficou triste porque o motivo de o seguirem 
era satisfação da fome física. O povo tinha uma necessidade que eles próprios 
nem se davam conta. E que de acordo com as prioridades de Deus deveria ser 
a primeira a ser satisfeita.  – o mesmo se passa connosco. 

Ex: 

Evangelist Ray Comfort helps people see their need for Christ by walking them through some 
of God’s commandments that they have broken. He asks, “Have you ever lied or stolen 
anything?” “Yes.” “What do you call someone who lies and steals?” “A liar and a thief.” “Have 
you ever taken God’s name in vain?” “Yes.” “The Bible calls that blasphemy. So you’re saying 
that you’re a liar, a thief, and a blasphemer!” 

“Have you ever been angry with anyone?” “Yes, many times.” “Jesus said that God views such 
anger as murder.” “Have you ever looked on someone with lust?” “Yes, of course.” “Jesus said 
that to do so is to commit adultery in God’s sight. So you’re saying that you’re a liar, a thief, a 
blasphemer, a murderer, and a multiple adulterer! How do you think it will go when you stand 
before the holy God at the judgment?” It’s only when people see how spiritually needy they are 
that they will cry out to Jesus to save them. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/26


Deus só chegará a nós quando percebermos que temos necessidades que só 
ELE poderá suprir. Que temos carências que só Ele poderá colmatar, 
enfim…quando sinceramente reconhecermos que SOMOS NECESSITADOS! 

2. FALTAM-NOS CAPACIDADES PARA RESPONDER ÀS NECESSIDADES DOS OUTROS 

• Qual a solução que os discípulos apontaram para a fome da multidão ?: 
Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e 
comprem pão para si; porque não têm que comer.Marcos 6:36 – Eles que se 
desenrasquem!! Não é assim que fazemos tantas vezes perante as 
necessidades dos outros. Qual foi a resposta de Jesus: Ele, porém, 
respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Marcos 6:37 – Ajudem-nos, 
satisfaçam as necessidades deles!! Resposta de Filipe foi qual das opções 
abaixo? 

a) Senhor já te vi transformar Agua em Vinho – Sei que farás algo! 

b) Senhor já te vi curares um filho de um Oficial à distância – Sei que farás 
algo! 

c) Senhor já te vi a curares um homem que não andava à 38 anos– Sei que 
farás algo! 

d) disse Filipe: Onde compraremos pão, para estes comerem? João 6:5 

Filipe respondeu com todos nós provavelmente responderíamos, calculando 
soluções SEM DEUS. Quantas vezes perdemos oportunidade de ajudar outros 
porque falhamos em acreditar no Poder de Deus para solucionar 
problemas!!! 

3. JESUS CRISTO TEM PODER PARA RESPONDER A QUALQUER NECESSIDADE 

Ah Senhor DEUS! Eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e 
com o teu braço estendido; nada há que te seja demasiado difícil; Jeremias 
32:17 – Gravem este vs nas vossas mentes!!! 

5 razões que me levam a crer que Deus pode responder a qualquer necessidade: 

1. O Senhor está permanentemente no Controlo e monitorização de todas 
as coisas 

Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão 
vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão, para estes 
comerem?  
Mas dizia isto para o experimentar; porque ele bem sabia o que havia 
de fazer.João 6:5,6 Parecia que o Senhor nem estava a ver o que ai 
vinha…nada mais errado…Ele sabia o que vinha ai e como responder a isso, 
mesmo que não evidenciasse! O mesmo se passa hoje!!! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/6/36
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2. O Senhor preocupa-se mais com os necessitados do que nós 

A solução dos discípulos era: “ salve-se quem puder”. A solução de Jesus 
era: Vamos mante-los quietos, nos seus lugares e iremos providenciar 
alimento. Faltava compaixão aos Discípulos. O Senhor preocupa-se com as 
nossas necessidades como ninguém! 

3. O Senhor não está limitado pelos nossos recursos limitados 

Quando Filipe disse: “ 200 denários não serão suficientes” ( coisa que nem 
ele tinha ), Jesus não disse: “ façam uma colecta pela multidão para ver o 
que se pode arranjar”, Quando André trouxe os pães e os peixes perante 
Jesus e lhe disse “ Mas o que é isto para tanta gente”, Jesus não lhe disse 
“ pergunta ao povo se têm por ai mais comida”  - Jesus não estava 
limitado pelos recursos limitados do momento! Assim como hoje, Ele não 
está limitado pelo facto de ter pouco dinheiro ou até talento, para nos 
usar no seu serviço;  

Já dizia WATCHMAN NEE 

“A resposta à necessidade não depende dos recursos que temos disponíveis, 
mas sim na dependência confiante em Deus ” 

4. Deus não satisfaz apenas necessidades, ele responde sempre com 
abundância 

Filipe respondeu-lhe: Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão, 
para que cada um deles tome um pouco – ESCASSEZ João 6:7  

Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas 
que é isto para tantos ESCASSEZ João 6:9 

E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos 
discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados; e igualmente 
também dos peixes, quanto eles queriam. ABUNDÂNCIA João 6:11 

O meu Deus, segundo as suas riquezas ( é Senhor de tudo ), suprirá 
todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 
4:19 ( imaginem o que é receber um presente de quem tem muito…
ficamos sempre na expectativa de algo em grande, agora imagem termos 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/7
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/9
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Deus, que é DONO DE TUDO O QUE SE VÊ E NÃO SE VÊ a suprir nossas 
necessidade! ) 

5. Deus pode satisfazer totalmente as nossas necessidades físicas como 
também as espirituais 

E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não 
terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35 

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em 
Cristo;Efésios 1:3 

Vejam o foco do ser humano: 

a) Os discípulos estavam preocupados com o custo de aquisição de tanta 
comida – estavam focados no dinheiro; 

b) O povo depois o milagre queria fazer de Jesus Rei, vemos no vs 15, pk?  
Porque achavam “ Este “Homem” pode resolver todos os nosso 
problemas”! – estavam focados em Usar o Senhor para tornar suas 
vidas livres de necessidades; 

c) Mais tarde no v 26 e 27 O Senhor diz-lhes que todos pensavam em 
satisfazer as suas barrigas mas não tinham a minha preocupação em 
satisfazer as suas almas! DEUS pode dar-nos abundância espiritual 
mas temos que procurar isso, desejar isso, tal como o povo desejava 
alimento para si! 

d) Hoje em dia continuam muitos a vir Às Igrejas e a procurar Deus, 
porque precisam de um Emprego, ou precisam que Deus os ajude a 
resolver problemas familiares, financeiros….não há nada de errado 
nisso se antes não procurarem conectar as suas almas com Deus.  

Deus não canaliza bênçãos MATERIAIS por canais obstruídos. 1º 
deveremo-nos sintonizar com Deus, depois Deus dá-nos o que 
precisarmos ( eu não disse o que pedirmos ) 

4. DEUS RESPONDE AS NECESSIDADES USANDO PESSOAS ( INCAPACITADAS ) QUE 
COLOCAM OS SEUS RECURSOS ( LIMITADOS ) À SUA DISPOSIÇÃO. 

 A) Deus usa Pessoas para responder a Necessidades de outras pessoas 

O Senhor envolveu várias pessoas no processo de alimentação, os discípulos, o 
rapaz (..) Ele poderia ter chamado Anjos, mas usou pessoas! 

B) Deus usa Pessoas Incapacitadas com seus recursos limitados 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/6/35
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/1/3


Jesus poderia ter chamado pessoas ricas na assistência para contribuir com 
dinheiro, mas em vez disso usou um rapaz simples com os seus simples 
recursos, manifestamente insuficientes.  

Se nos acharmos capazes para servir a Deus, estamos mais longe de estarmos 
capazes! Deus usa pessoas incapazes, mal preparadas e com poucos recursos. 
Sentes-te assim. Otimo! 

C) DEUS não espera…Ele busca os necessitados 

E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas 
deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades 
e moléstias entre o povo. 
E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam 
cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. 
Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos 
os ceifeiros. 
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. 
Mateus 9:35-38 

i) Ele procurava as pessoas com doenças, ele procurava as pessoas 
para lhes ensinar…não ficou em Nazaré sentado à espera que elas se 
queixassem: 

ii) Christ intentionally entered into the lives of these people:  
· He worshipped with them in their synagogues 
· He went to weddings with them 
· He worked with them on their fishing boats 
· He helped harvest the fruits of the field  
· He laughed with them when one of them made a joke  
· He cried with them with one of them died 

iii) Christ knew who they were and their personal pains because he had 
the purpose of enter in their daily lives. – por vezes não sabemos de 
necessidades para poder ajudar porque não procuramos estar com 
as pessoas, saber delas. Preferimos nem saber…. 

D) Ajudar os outros implica sair da zona de conforto 

· To touch the leper was to deem Christ unclean as per the Law of Moses  
· To heal the woman with an abnormal blood emission could be embarrassing  
· To continually be begged for healing must have been taxing 
· To eat with the prostitutes and tax collectors were time of being 
uncomfortable 

 
E) Ajudar os outros requer compaixão 

E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam 
cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/9/35-38


Sem compaixão a ajuda será um ritual sem valor! 

Don't expect to have a passion for people until you go to them 
· Don't expect God to give you a heavy burden for your neighbour until you 
get to know their needs. 
· Don't expect God to put you in charge of hundreds, when you are slow to 
be in charge of a few.  
· Don't expect God to let you have evangelistic success until you 
are willing to be gripped with compassion for the lost. 

F) Deus te usa para ajudares os outros, deixa sempre algo no fim para as 
tuas necessidades 

Aquele rapaz comeu mais do que aquilo que tinha trazido. Deus pouca comida 
mas recebeu fartura a tal ponto que ainda sobrou 12 cestos cheios de comida 

CONCLUSÃO 

• Se não és crente então a tua maior necessidade é resolveres isso hoje e 
fazeres as “pazes com Deus” de forma a poderes estar salvo. Nunca saberás 
quando irás morrer. Queres arriscar? 

• Se já és crente a tua maior necessidade é deixares que Deus te use a ti com 
os teus fracos recursos para suprir as necessidades dos outros. No final ficarás 
sempre com mais do que o que deste!! 


