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Na passagem que lemos hoje nos vimos de que assim que ficou sabendo sobre a
morte de seu primo e amigo Joao Batista Jesus se retirou para um lugar calmo. Jesus
e Joao Batista eram primos. A Mae de Joao Batista, Isabel era prima de Maria Mae de
Jesus. Joao Batista foi uma pessoa muito importante para o Ministerio de Jesus.
Como sabemos Jesus foi batizado por Joao Batista nas aguas do rio Jordao. Foi Joao
Batista quem anunciou a chegada de Jesus Cristo a este mundo. Assim como no
Antigo Testamento o profeta Isaias preparou o caminho do Senhor, no Novo
Testamento foi Joao Batista foi escolhido por Deus para preparar o caminho para
Jesus. Como podemos perceber parece que Jesus e Joao Batista tinham uma grande
coneccao.

Logo no inicio do Cap. 14 Mateus nos conta sobre o brutal assassinato que Joao
Batista sofreu. Mateus nos diz de que foi a cunhada e amante de Herodes Herodias,
que por ciume quem inlfuenciou a sua filha a pedir a Herodes a cabeca de Joao
Batista. De acordo com a historia depois de ter encantado Herodes com uma danca
durante a celebracao do seu aniversario, Herodes promete a ela fazer qualquer coisa
que ela desejasse, foi entao quando sua Mae a influenciou a pedir a cabca de Joao
Batista.
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Por certo de que Jesus ficou abalado emocionalmente ao receber a noticia sobre o
terrivel e brutal assassinato que Joao Batista sofrera e por esta razao Jesus decide se
retirar para um lugar deserto. E aqui nos deveriamos abrir um pequeno parenthesis
para percebermos a attitude que Jesus teve ao escolher se retirar da multidao apos
ter ficado emocionalmente abalado com noticia que recebera sobre a morte do seu
primo e amigo Joao Batista.

Muitas vezes logo apos sofrer as dores emocionais que uma separacao, um divorcio,
uma frustacao, uma morte, uma doenca inesperada nos traz, nos tambem
precisamos de um tempo para podermos nos recuperar emocionalmente e foi isto o
que Jesus fez. Jesus se retirou para um lugar deserto, mas ao ouvir sobre isso a
multidao seguiu Jesus ate ao lugar aonde Ele estava indo.

Ao sair do barco Jesus se depara com aquela multidao que o seguiu e diz o texto de
que Ele teve compaixao deles e curou os doentes. Depois de um certo tempo ao cair
da tarde, os discipulos de Jesus se aproximaram dele e disseram: “Este e um lugar
deserto, e ja esta ficando tarde, Manda embora a multidao para que possam ir aos
povoados comprar comida.” Ao que Jesus entao respondeu: “Eles nao precisam ir.
Deem-lhes voces algo para comer.” Entao os discipulos responderam: “Tudo o que
temos aqi sao cinco paes e dois peixes.” Entao Jesus disse: “Traga-nos aqui para mim.”
E ordernou que a multidao se assentasse na grama.
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Depois que todos se sentaram na grama, Jesus pegou os cinco paes e os dois peixes
e, olhando para o ceu, deu gracas e os partiu. Logo em seguida, deu-os aos
discipulos, e estes a multidao. Diz o texto de que ali naquela ocasiao estavam
presentes mais de cinco mil pessoas que alem de terem comido e terem ficado
satisfeitas ainda foram recolhidos doze cestos com as sobras dos alimentos.

Bem, como sabemos esta nao e a primeira vez em que vemos Deus alimentando o
seu povo. Ja no Antigo Testamento Deus providenciou o mana para todas aquelas
pessoas que estavam caminhando pelo deserto. De acordo com os textos Biblicos
Deus alimentou por quarenta anos o povo de Israel que caminhava pelo deserto
com o mana. e agora no Novo Testamento nos encontramos Jesus tambem
alimentando o seu povo. Parece que Deus sempre cuida de nos. Parece que Deus
sempre nos alimenta.

E interessante nos observarmos a palavra que Mateus usa para descrever o
sentiment que Jesus teve ao ver aquela multidao. Mateus nos diz de que Jesus sentiu
compaixao daquela multidao que o seguia e daquelas pessoas que estavam doentes
e por isso as curou. A palavra Compaixao significa compreender o estado emocional
da outra pessoa. Compaixao significa sentir o que a outra pessoa sente, Compaixao e
sentir o mesmo que a outra pessoa esta sentindo. Portando Compaixao e se colocar
no lugar da outra pessoa como se nos fossemos aquela pessoa desejando aliviar,
minimizer a dor e o sofrimento da outra pessoa.
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Entao quando Jesus viu aquela multidao e os doentes que ali estavam, Jesus se
colocou no lugar de cada um deles e desejou aliviar, e desejou minimizar a dor e o
sofrimento de cada um deles. Por esta razao Jesus os curou. Jesus os curou porque
Jesus desejou aliviar a dor e o sofrimento que cada um deles estava sentindo. Jesus
se colocou no lugar de cada uma daquelas pessoas. Jesus teve compaixao de cada
uma delas. Jesus tem compaixao por cada um de nos.

Mas nao apenas Jesus teve compaixao por aquelas pessoas, seus discipulos tambem
tiveram compaixao. Ao contrastarem o munero de pessoas que estavam ali
presentes com a quantidade de comida que eles tinham os discipulos tomaram um
choque porque entenderam de que seria impossivel alimentar mais de cinco mil
pessoas com apenas cinco paes e dois peixes. Foi entao quando eles tiveram a ideia
de irem ate Jesus para pedirem a Ele que os mandassem embora para que eles
podessem ir aos outros povoados comprar comida.

Ao pedirem a Jesus para pedir para eles para irem embora para comprar comida em
um outro lugar, aqueles discipulos estavam demonstraram compaixao mas tambem
incredulidade. Ao entenderem de que nao seria possivel alimentar mais de cinco mil
pessoas com apenas cinco paes e dois peixes eles estavam demosnstrando que nao
gostariam de ver aquelas pessoas passando fome, mas ao pedirem a Jesus para pedir
a elas para que fossem embora, eles estavam duvidando de que Jesus poderia muito
bem resolver aquele problema.
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E isso me faz pensar se nos as vezes tambem nao mostramos incredulidade assim
como os discipulos de Jesus mostraram. As vezes parece que as nossas dificuldades,
os nossos problemas sao bem maiores do que Deus. As vezes pensamos de que os
nossos cinco paes e dois peixes nao darao conta do recado. E quando deveriamos
lembrar do que Deus fez por nos. O que Deus fez por nos mostrou compaixao. Deus
queria aliviar a dor do nosso pecado e por esta razao nos enviou o seu Filho Jesus
Cristo a este mundo. Deus sentiu compaixao de cada um de nos

Que esta mesa que aqui esta possa nos apenas nos mostrar esta compaixao que Deus
teve por cada um de nos, mas que ela tambem possa nos ajudar a ter forcas e
coragem para que assim como Deus teve compaixao de nos um dia, nos tambem
possamos ter compaixao pelo nosso proximo nos colocando no lugar dele
exatamente da mesma forma como Deus tambem se colocou em nosso lugar um dia
la naquela cruz. Amem.
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