
O EVANGELHO DE JOÃO


DEUS DO NÃO IMPOSSÍVEL 

João 6.1-15 
“1Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de 

Tiberíades. 2Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que 
ele havia realizado ao curar os enfermos. 3Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com 
seus discípulos. 4Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. 5Jesus logo viu uma grande 

multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: “Onde podemos 
comprar pão para alimentar toda essa gente?”. 6Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já 
sabia o que ia fazer. 7Filipe respondeu: “Mesmo que trabalhássemos vários meses, não 

teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos!”. 8Então um de seus discípulos, 
André, irmão de Simão Pedro, falou: 9“Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois 
peixes. Mas que adianta isso para tanta gente?”. 10Jesus respondeu: “Digam ao povo que se 
sente”. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de cinco 
mil. 11Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, 

fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. 12Depois que todos estavam 
satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: “Agora juntem os pedaços que sobraram, para que 

nada se desperdice”. 13Eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. 
14Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: “Sem dúvida ele é o profeta que 

haveria de vir ao mundo!”. 15Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo 
que se retirou, sozinho, para o monte. 

Deus é especialista em realizar impossíveis 
Não existe no vocabulário de Deus palavras como: “eu não dou conta”, “eu não posso”, “eu não consigo”, 
“não vai funcionar”, “isso é impossível”. Deus não é assim. Deus não fala assim. O texto bíblico de hoje, a 
multiplicação dos pães e peixes, nos mostra que Deus tem todo o poder capaz de transformar impossíveis 
em milagres que nos deixam exclamando, de boca aberta: “Não! Não pode ser! Como Deus é maravilhoso!”. 
Sim, Deus é especialista em realizar impossíveis. Ele é Deus do não impossível. 

A mim e a você cabe apenas crer. O problema é que mesmo o crer, o ter fé, para nós, tantas vezes, é 
impossível. Não é verdade? Sofremos com o desespero da incredulidade. Não conseguimos crer. Não 
conseguimos orar. Não temos força para reagir. Não acreditamos que a situação vai se reverter. 

No entanto Jesus disse que para Deus não existe impossíveis “O que é impossível para as pessoas é 
possível para Deus”, afirmou o Senhor (Lc 18.27).  

Jesus não é padeiro 
Jesus é o seu padeiro ou ele é o “pão da vida” do seu coração?  



“35 Jesus respondeu: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem 
crê em mim nunca mais terá sede. 36Mas vocês não creram em mim, embora me tenham 

visto.” ( Jo 6.35-36)  

Como você o busca? Para que você o busca? Faz toda a diferença quando nós o buscamos para saciar a 
nossa fome — buscamos a ele mesmo, a pessoa dele, quem ele é — e não apenas o invocamos para nos 
dar o pão, a paz, prosperidade e outros prazeres, mesmo que legítimos, mas que se tornam nossos ídolos 
— quando o que mais queremos, quando o que mais nos alegra é o que recebemos de Deus (cura, 
restauração, coisas, relacionamento etc.) e não o próprio Senhor Jesus Cristo que comprou com seu próprio 
sangue todas as bençãos espirituais (viver diante da glória de Deus) nos domínios celestiais (Ef 1.3). 

Situações humanamente impossíveis 
A melhor forma de descobrir se Jesus é o bastante, se ele é tudo o que de fato precisamos, se ele é o 
maior prazer da vida da gente (não apenas um padeiro), é observar como nos comportamos ou reagimos 
diante de situações humanamente impossíveis. Olhe para o texto e veja o que Jesus fez: ele colocou os 
discípulos diante de uma situação humanamente impossível e perguntou: E agora, o que faremos? Leia de 
novo: João 6.5-6. 

5Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, 
perguntou: “Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente?”. 6Disse isso para 

pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer.  

Agora, observe as reações… 

1. A reação de Filipe (v. 7) 
Filipe cria no trabalho, no dinheiro. Para ele, as soluções e o segredo da felicidade que satisfaz está em 
se trabalhar muito e ganhar muito para que, sobrando, a gente possa repartir.  

Por acreditar mais no poder do trabalho e do dinheiro é que as pessoas, mesmo os crentes, gastam 
mais tempo com trabalho, estudos, ganhar, ter e ter e ter e guardar e acumular, com medo de um dia 
faltar, creem mais nisso do que em se relacionar com Cristo, que é de fato a fonte verdadeira de toda 
provisão, tanto material como espiritual. 

Sai Filipe e entra André. 

2. A reação de André (vv. 8-9) 
André cria na capacidade humana. Ele cria no que as pessoas são capazes de produzir com suas 
próprias mãos. Tanto que foi atrás de alguma coisa entre a multidão e achou o rapaz dos pães e peixes. 
André media valor ou solução pela quantidade. Ele se impressionava pelo volume, pela aparência. 
Quanta gente assim, iludida como André! 



Por acreditar mais na capacidade humana do que no Senhor é que as pessoas acabam acreditando 
mais na soberania da ciência, na sabedoria da razão, na sensualidade dos sentimentos e das emoções 
do que na revelação de Deus nas Escrituras. Por acreditar mais no potencial humano do que no Senhor 
é que as pessoas recorrem mais aos homens (profetas, reveladores, ministérios) do que a Deus na 
pequena comunhão de fé com irmãos pequeninos de fé. Buscam movimento. Querem volume, agitação 
e barulho. Isso é muito triste!  

3. A reação do rapaz com cinco pães e dois peixes 
Sai Filipe, sai André e entra o rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Charles H. Spurgeon, que 
ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, pregando sobre este texto à sua congregação batista 
perto do final do século XIX, em Londres na Inglaterra, declarou:  

“O que este rapazinho está dizendo é o seguinte: “Não sei se o que tenho será suficiente 
para alimentar essa multidão, mas se o Senhor quiser, comece um milagre a partir dos 

meus cinco pães de cevada e dois peixes.” 

O que o ser humano mais precisa não é de informação ou motivos, mas de transformação: 
transformação da vontade, e o verso 40 do texto comprova o que estamos afirmando: 

“vocês se recusam a [não querem, não desejam] vir a mim para receber essa vida”.  

Que lição há? Quando Deus nos coloca em situações humanamente impossíveis, ele sempre nos 
coloca com o objetivo de testar nossa fé, espremendo para que saia o que de fato há em nosso 
coração. O que se espera é que saia de nós fé: fé no poder do Senhor; fé de que Cristo é suficiente; fé 
de que Cristo é tudo o de que nós precisamos. 

O que a sua situação humanamente impossível revela sobre o seu coração? Você confia mais no 
trabalho e no dinheiro? Você confia mais em quantidade e volume do que nas pequenas coisas que 
Deus nos deu de graça para desfrutar? Confia mais em saúde e bem-estar? Como você ora ao se ver 
diante de uma situação humanamente impossível? Pelo que você ora? Se Deus não responde você de 
acordo com o seu desejo, como você reage? O que essa reação revela sobre você? Não estaria você 
crendo que para ser feliz você precisa mais daquilo que você quer que Deus te dê ou faça do que você 
precisa de Cristo? Sua revolta, sua tristeza, sua decepção com Deus não estariam revelando a idolatria 
do seu coração? 

O Deus do não impossível 
Deus é Deus do não impossível. O grande não há impossível de Deus é fazer você abrir mão de pães e 
peixes; abrir mão de suas convicções e certezas materialistas, racionais ou emocionais; e perceber que 



você precisa de Cristo pelo que ele é e não pelo que ele dá. Quando Deus graciosamente colocar essa 
fé no seu coração e pela graça você perseguir o caminho da busca pela satisfação em Cristo, você se 
verá libertando-se de impossíveis para você mesmo: amor ao dinheiro, amor ao sexo, amor à ideologias, 
amor à vaidade, amor ao poder, amor ao seu ídolo de estimação... Deus é Deus do não impossível. Ele 
pode libertar você. 

Querido Deus, 
Como sou pequeno e incapaz diante do Senhor e do seu poder. Para o Senhor todas as coisas são 
possíveis, até mesmo fazer o meu pequeno coração crer e receber a salvação conquistada por Jesus Cristo 
seu, Filho. 

Em nome de Jesus, 
Amém!


