A MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES –
O QUARTO SINAL
(Mateus 14; Marcos 6; Lucas 9; João 6)
A multiplicação dos pães é o único sinal-milagre registrado em todos os evangelhos.
Este sinal aconteceu no comêço de maio, A.D 32 – exatemente um ano antes da morte e
ressurreição de Yahshua, e no mesmo dia da morte de João Batista. “Quando Yahshua
soube disto, Ele retirou-se para um lugar deserto,porém o povo sabendo para onde Ele
foi O seguiu a pé. E quando Yahshua viu aquela grande multidão, teve compaixão dela,
porque ela era como ovelha sem um pastor e começou a ensina-la muitas coisas” (Marcos
6:32).
Yahshua não despediu a multidão sem mostrar uma expressão de compaixão, pois estava
em Seu poder saciar a sua fome. Ele disse aos discipulos: “Dai-lhes vós de comer”, foi a
ordem dada aos discípulos que responderam, não temos senão cinco pães e dois peixes.
Yahshua tomou aqueles cinco pães e aqueles dois peixes e quando havia dado graças,
partiu e os deu aos discipulos para alimentar a multidão (Lucas 9:16). O número cinco
significa a graça de Deus, significando a responsabilidade do homem, o recipiente da
graça de Deus. Os cinco primeiros livros da bíblia, chamados Pentateuco - a fundação das
Escrituras, revela os justos requerimentos de Deus, os quais o homem é obrigado
obedece-los. O número cinco (pães), representa a graça de Deus compartilhada aos
gentios no período de dois mil anos (dois peixes). Na sobra dos pães,enchendo doze
cestos, vemos que a graça de Deus é também para o povo judeu. Yahshua não foi só o
Messias, mas também o pão vivo que sacia a alma e o espírito, trazendo salvação para
todos que nEle crescem.
Cinco mil homens, além de mulheres e crianças foram alimentados nesta primeira
multiplicação de pães, sobrando doze cestos de pães para cada apostolo. Há neste milagre
um elemento predicativo do poder mostrado, o qual estende além do assunto. Este
elemento é profético na ação do Senhor Yahshua no fim da dispensação do cristianismojudeus e gentios. No primeiro sinal-milagre de João capítulo dois quando Yahshua
transformou a água em vinho, vimos a evidencia que a verdade pura do cristianismo será
restaurada por um curto período nos fins do tempo, não somente em abundancia, mas de
uma qualidade superior àquela do começo da dispensação do cristianismo.
Neste quarto sinal-milagre temos a predição que o Senhor Jesus Cristo será manifestado
no fim dos tempos como o pão vindo de Deus, vindo do céu, milagrosamente saciando a
necessidade do seu povo, num tempo quando a fome espiritual tomará firmeza na vida do
crente, por não ter ele “nada para comer”.
Este sinal-milagre supõe a falha da dispensação do cristianismo e a necessidade do
Senhor Yahshua mostrar Sua soberania, graça e poder, afim de restaurar a igreja antes da
sua segunda vinda.
(Restored Vision, autor A.E. Ware)

