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Dai-lhes vós mesmos de comer 
Marcos 6:31-43 

 
INTRODUÇÃO 
 
Acabo de voltar de uma viagem ao Peru onde participei das celebrações 
do aniversário de 20 anos de um projeto muito importante que apoia 18 
mil mulheres com crédito para empreender em pequenos negócios. 

 
Márcio, creio que depois de um trimestre estudando sobre o Papel da 
Igreja na Comunidade, este será o melhor Mutirão de Natal da história 
da Igreja Central de Brasília. 
 
Mais de 20 anos de Mutirão de Natal e o projeto segue sendo relevante. 
Neste período, milhões de quilos de alimentos foram arrecadados e 
distribuídos para dezenas de milhares de famílias carentes em toda a 
América do Sul.  
 
Por que o Mutirão de Natal é importante? 
 

Ø Atende a uma necessidade real: a fome (900 milhões de pessoas 
em todo mundo e alguns milhões em nosso país passam fome 
todos os dias) 

Ø Mobiliza a igreja para o serviço: ação, uma igreja relevante na 
sociedade 

Ø Nos faz menos egoístas: nos ensina a compartilhar mais 
Ø Desenvolve na igreja o senso e o dever da solidariedade, 

compaixão e benevolência, que deve caracterizar a igreja de 
Deus. 

Ø Porque somos responsáveis: todos que vivemos neste mundo 
compartilhamos da responsabilidade de ajudar a resolver os 
complexos problemas causados pelo pecado, demonstrando 
compaixão para com o nosso próximo sofredor. Não é isto que 
significa ser sal da terra? 

 
Entretanto, isto não pode resumir somente em uma campanha ou 
projeto como o Mutirão de Natal. Os valores do amor, da solidariedade 
e da compaixão devem ser parte do estilo de vida do povo de Deus. 
Tem de ser parte do DNA adventista. 
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Ler Marcos 6:31-37 
 
Será que Deus não poderia resolver o problema da fome no mundo? 
Com certeza que sim, pois afinal de contas tudo pertence a Ele. 
Entretanto queridos, a mensagem de Deus para nós nesta manhã é a 
seguinte: Dai-lhes vós mesmos de comer. 
 
Vamos voltar ao texto de Marcos mais para o final do sermão. 
 
Notem as palavras de Teresa de Ávila, uma freira Carmelita do século 
XVI: 
 
“ Cristo não tem um corpo na terra a não ser o seu, não tem mãos a não 
ser as suas, nem pés a não ser os seus. Seus são os olhos através do 
quais a compaixão de Cristo olha para o mundo; seus são os pés 
através dos quais ele caminha fazendo o bem, e suas são as mãos 
através das quais ele abençoa a todos. “ (Teresa de Ávila) 
 
Ou seja, Cristo queridos, trabalha através de nós, de mim e de você. 
Nós somos seus pés e suas mãos para abençoar o mundo. 
 
PARTE I – UM BURACO EM NOSSO EVANGELHO 
 
Jim Wallis, um estudante do seminário Evangélico Trinity em Chicago, 
decidiu com seus amigos fazer um experimento: repassaram os 66 
livros da Bíblia e sublinharam todos os versículos que falam da pobreza, 
da riqueza, da justiça e da opressão. Depois, pegaram uma tesoura e 
cortaram todos os versículos sublinhados. O resultado foi 
surpreendente, pois o que restou foi uma Bíblia toda picotada e em 
farrapos.  
 
Começando pelos livros de Moisés, passaram pelos livros históricos, 
salmos e provérbios, os profetas maiores e menores, os 4 evangelhos, 
o livro de Atos e as Epístolas chegando até o Apocalipse. Estes temas 
são tão centrais nas Escrituras que o resultado foi uma Bíblia totalmente 
arruinada. Existem cerca de 2.000 versos na Bíblia que tratam sobre a 
pobreza e a justiça social. Com certeza, uma demonstração da profunda 
preocupação de Deus com os pobres e oprimidos. 
 
Todas as vezes que Jimmy prega sobre estes temas, ele levanta sua 
Bíblia toda picotada e diz: queridos irmãos e irmãs, essa é a nossa 
nossa Bíblia, uma Bíblia com um Evangelho cheio de buracos.  
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E então ele prossegue: cada um de nós deveria pegar uma tesoura e 
começar a cortar cada verso das Escrituras os quais ignoramos e não 
queremos dar atenção. 
 
Será que não deveríamos fazer o mesmo hoje? Temos de tomar 
cuidado para não sermos seletivos em relação a Palavra de Deus e 
darmos atenção somente àquilo que nos interessa e ignorar muitas 
vezes mensagens importantes e cruciais que Deus nos deixou em Sua 
Palavra. 
 
O EVANGELHO COMPLETO  
 
Queridos, somos chamados a levar ao mundo o Evangelho completo, 
integral. Não um Evangelho roto, cheio de buracos. O Pr. Erton tem 
uma frase que gosto muito: Nossa missão é servir e salvar. 
 
Se você se considera um verdadeiro seguidor de Cristo, Ele espera que 
sua religião envolva três coisas:  

Ø Cabeça: é a religião da razão, da teoria, do conhecimento 
Ø Coração: é a religião do amor e da compaixão 
Ø Mãos e pés: é a religião da ação, do serviço, do ser sal e ser luz 

para o mundo. 
 
Nosso grande desafio é ser capaz de transferir o que temos em nossa 
cabeça, que é o conhecimento do Evangelho, para o nosso coração e 
depois para nossas mãos e pés. 
 
Em inglês existe uma frase que traduz bem este princípio: we should 
walk the talk. Ou seja, temos de viver aquilo que pregamos. 
 
Queridos: 

Ø Crer, não é suficiente 
Ø Adorar, não é suficiente 
Ø Moral pessoal também não é suficiente  
Ø Viver em comunidade, tampouco é suficiente 

 
Quando assumimos o compromisso de seguir a Cristo, assumimos 
também o compromisso de viver nossa vida de tal maneira que o 
mundo que nos observa tenha um vislumbre do caráter de Deus, ou 
seja: seu amor, sua justiça e sua misericórdia. 
 
Como? Através de nossas palavras, ações e comportamento. Este é o 
Evangelho completo, integral que temos de pregar ao mundo. 
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“De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus 
exortasse (fizesse um apelo) por nosso intermédio” nos diz Paulo em 2 
Coríntios 5:20. 
 
Deus nos chamou para sermos seus representantes. Ele nos chama 
para sair ao mundo, e Ele nos pede 3 coisas 

Ø Proclamar as boas novas 
Ø Ser as boas novas 
Ø E como resultado, Ele nos pede para transformar o mundo. Foi 

exatamente isso que ele fez usando apenas 12 pessoas, e é 
exatamente o que Ele quer fazer hoje, através de você e de mim. 

 
Em outras palavras, viver uma religião privada, nunca foi nem nunca 
será uma opção. 
 
Eu gosto muito do que Francisco de Assis disse: “Pregue o Evangelho 
sempre, quando for necessário, use palavras. “ O mundo espera muito 
mais de uma igreja que prega a Palavra. O mundo espera uma igreja 
que viva a Palavra. Walk the talk. Viva o que você crê e prega. 
 
 
PARTE II - A MATEMÁTICA DE DEUS 
 
Como já vimos, a Bíblia é muito clara tanto no Velho Testamento como 
no Novo que o povo de Deus sempre teve a responsabilidade de 
assegurar que todos na sua sociedade tivessem suas necessidades 
básicas supridas. 
 
Rute pode colher trigo nos campos de Boaz porque Deus havia 
instruído aos que tinham controle sobre as terras para não colhessem 
todo o trigo, para que houvesse alimento para os pobres. 
 
“Quando segardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos 
do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa sega; para 
o pobre e para o estrangeiro as deixareis...” (Levítico 23:22) 
 
Agora vamos à versão moderna da história de Rute para a igreja 
Central de Brasília: 
 
Querido irmão, querida irmã que me ouve nesta manhã: Se o seu 
trabalho produz um ganho decente para você, não gaste tudo consigo 
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mesmo. Compartilhe um pouco com os pobres e com os menos 
fortunados, para que eles também possam viver uma vida decente. 
 
Para nós cristãos, trata-se de uma questão de justiça, mas não 
somente, para ser ainda mais incisivo, é uma questão moral, pois como 
pode ser que tenhamos tanto, a ao mesmo tempo, permitirmos que 
outros tenham tão pouco ou quase nada. Eu creio que Deus vais nos 
cobrar isto. 
 
A grande verdade é que nunca foi plano de Deus que existisse a 
pobreza. A pobreza é uma criação humana. É o resultado do egoísmo 
no coração do ser humano.  
 

Ø Na matemática de Deus, você ganha para repartir, para dividir. 
Quando mais você ganha, mais você divide, mais você doa. 

Ø Mas na matemática dos homens é diferente, você ganha para 
acumular. Quanto mais você ganha, mais você acumula. 

Ø Qual das duas é a sua matemática? 
 

Alguém disse que existem somente dois tipos de pessoas no mundo: os 
que vivem para doar, e os que vivem para receber e acumular. Que tipo 
de pessoa é você? 
 
Gostaria de compartilhar com vocês as palavras de Ellen White que nos 
ajuda a entender melhor este assunto: 
 
“Pelo que me tem sido mostrado, os observadores do Sábado estão se 
tornando mais egoístas, ao aumentarem em riquezas. Seu amor por 
Cristo e seu povo está decrescendo. Não veem as privações dos 
necessitados, nem lhes sentem as dores e tristezas. Não compreendem 
que, ao descurar os pobres e sofredores, negligenciam a Cristo e, ao 
aliviar-lhes tanto quanto possível as necessidades e padecimentos, 
servem a Jesus. “ (Beneficência Social p. 39) 
 
 
No capítulo: Por que o sofrimento? A serva do Senhor nos diz o 
seguinte: 
 
“Se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens 
de Deus, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, 
nenhum desagasalhado em necessidade. É a infidelidade de homens 
que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a 
humanidade. “ (Beneficência Social p. 16) 
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PARTE III – DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER 
 
Sem dúvidas a questão da pobreza é muito complexa. Se 
considerarmos somente a fome, estamos falando de 900 milhões de 
pessoas que passam fome diariamente no mundo. Sem dúvidas uma 
grande tragédia, principalmente porque existem recursos mais do que 
suficientes para suprir a todos. 
 
Será que o que eu tenho ou posso oferecer pode fazer alguma 
diferença frente a um problema tão grande? 
 
Voltemos ao texto principal de Marcos 6:35-44 
 
Versos 35 e 36  
 
Chegou a tarde e as pessoas estavam com fome.  
Qual foi a reação dos discípulos? Jesus, as pessoas estão com fome e 
você tem de resolver o problema. 
 
Você crê que Deus poderia resolver o problema da fome no mundo? 
Claro que sim. Mas como já vimos, este não foi um problema criado por 
Ele. 
 
Entretanto, a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele não disse aquilo 
que eles queriam ouvir. Verso 37: “Dai-lhes vós mesmos de comer. “ 
 
Agora sim os discípulos estavam com um tremendo problema nas 
mãos. Por que? 

Ø Havia 5 mil homens presentes, sem contar mulheres e crianças. 
Ou seja, teoricamente poderia haver entre 10 a 20 mil pessoas 
presentes ali. Como alimentar a tantos? 

Ø Será que Jesus esperava que fizessem o impossível pensaram 
eles? 

Ø Fizeram até alguns cálculos para provar que o que Jesus estava 
pedindo era no mínimo absurdo: 200 denários, ou seja, 8 meses 
de salário de uma pessoa naqueles dias. 

Ø Conclusão: eram muitas pessoas, era muito caro, era impossível. 
 
Mas Jesus persistiu. Notem o versículo 38: “Quantos pães vocês têm? 
Ide ver. 
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Ao contrário de seus discípulos, Jesus não se sentiu intimidado pelo 
tamanho do problema. 
 
Jesus não perguntou quanto era preciso para resolver o problema da 
fome daquelas pessoas, mas sim, quanto eles tinham para oferecer. 
Sem dúvidas uma grande lição para nós hoje. 
 
Esta história é tão maravilhosa que ela aparece nos 4 Evangelhos. 
Existe um detalhe interessante que somente João descreve. 
 
João 6:9 – “Existe aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.  
 
Será que no meio de tamanha multidão havia somente um rapaz com 
alguma comida para oferecer? 
 
Sou tentado a pensar que havia muitas outras pessoas que tinham algo 
para oferecer também, mas simplesmente se negaram a fazê-lo. Talvez 
esperaram que outros compartilhassem e decidiram reter para si 
mesmos o que tinham.  
 
Mas com esta atitude, perderam a bênção de contribuir com um dos 
maiores milagres de Jesus. 
 
Versos 39 a 42 - Então, o milagre aconteceu. 
 
Queridos, Jesus não pediu aos discípulos para fazer o impossível. Ele 
simplesmente pediu o que eles tinham para oferecer. Então ele 
multiplicou a pequena oferta e a usou para fazer o impossível.  
 
Assim funciona a matemática de Deus: ele pega o que você tem para 
dar, multiplica e divide com os que necessitam. 
 
Nessa história, aprendemos um princípio importante frente as 
tremendas necessidades e sofrimento que vemos no mundo: 
 
Deus nunca nos pede para dar o que não temos, mas ao mesmo tempo, 
ele não pode usar e multiplicar aquilo que não estamos dispostos a 
oferecer. 
 
 
CONCLUSÃO 
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Quero concluir com uma velha parábola sobre um homem e as estrelas 
do mar: 
 
 
Queridos, mais um Mutirão de Natal 
 
Mais uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém que 
necessita. 
 
Certamente você não poderá resolver o problema de 900 milhões de 
pessoas que passam fome no mundo, mas para aquelas famílias que 
receberão uma cesta de alimentos não somente no Natal, mas durante 
todo o próximo ano, você certamente terá feito a diferença. 
 
 A mensagem de Deus para você hoje é: Dai-lhes vós mesmos de 
comer. 
 
Que Deus te abençoe, é o meu desejo e oração. Amém! 
 
 
 
 
 

 
	


