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Muitos líderes religiosos (chamados  
de fariseus) contavam mentiras 
sobre Jesus. 



Alguns deles tentavam matá-lo. Eles 
não acreditavam que Jesus era o 
Filho de Deus. 



Apesar dos milagres que Jesus 
realizou, eles não  
acreditavam. 



Um dia, Jesus atravessou o Mar da 
Galiléia.  Talvez ele quisesse 

descansar um pouco, 
 afastando-se das 

 multidões que 
 se reuniam ao 

 redor dele. 



Mas logo as multidões o acharam.  
As pessoas sabiam que Jesus fazia  
                            grandes milagres. 

  Elas queriam 
 estar com 

 Jesus.  



Jesus levou os seus discípulos 
até um monte.   Lá Jesus 

                  sentou-se e começou 
                    a ensinar. 



    Mais e mais pessoas iam chegando.   
            Já estava chegando a hora do  
                  jantar.  Todos estavam  
                           ficando com    fome.  



Jesus olhou para a multidão  
e perguntou a Filipe: "Onde  
vamos comprar comida  
para toda esta gente?" 



Não havia mercados ao  
redor.  O que Jesus estava  
planejando fazer?  



Filipe logo respondeu que iria custar 
muito caro comprar comida para 
todos.  Jesus e seus discípulos não 
tinham muito dinheiro.  



Outro discípulo, 
André (irmão de 
Simão Pedro), 
disse a Jesus: 
"Está aqui um 
menino que tem 
cinco pães de 
cevada e dois 
peixinhos."  



"Mas o que é isso para tanta  
gente?"  André não conseguia  
ver como aquele pequeno lanche  
do menino  
poderia  
alimentar  
tanta  
gente. 



Ainda que o menino estivesse 
disposto a dar o seu lanche para 
Jesus, aquilo seria muito pouco.  



Jesus disse: "Digam a todos que  
se sentem no chão!"  Todos  
se sentaram  
e havia  
cerca de  
cinco mil  
homens. 



Uau!  CINCO MIL!  Isso sem  
contar as mulheres e as  
crianças que  
também  
estavam  
lá.  



Em seguida, Jesus tomou os pães  
e os peixes.  Aquele  
menino confiou em  
Jesus.  Ele não sabia  
por que Jesus queria  
o seu  
lanche,  
nem o  
que iria  
fazer  
com ele. 



Talvez ele tivesse pensado  
que iria passar fome.   
Mesmo assim, ele  
deu o seu lanche  
para  
Jesus.  



Então Jesus orou e agradeceu a 
Deus.  Por cinco pães e  
dois peixes?   
Sim.  Jesus  
agradeceu  
a Deus e  
pediu que  
abençoasse  
o alimento.  



Depois de orar,  
Jesus repartiu  
os pães e os  
peixes e os deu  
aos discípulos,  
que os repartiram  
com a multidão. 



Foi então que as 
pessoas viram o  
milagre de Jesus.   
Cada pessoa  
comeu tanto  
quanto queria,  
e os pães e os  
peixes não  
acabavam.  



Depois que todos comeram, ainda 
havia muitos pães e peixes sobrando. 



"Recolham os pedaços que sobraram 
a fim de que não se perca nada" - 
disse Jesus aos discípulos.  Eles 
encheram doze cestos com  
os pães que havia sobrado.  



Naquele dia, Jesus alimentou  
mais de 5.000 pessoas com  
o pequeno lanche de um  
menino.  Em outra ocasião,  
Jesus alimentou  
mais de 4.000  
pessoas  
com sete  
pães e  
alguns  
peixes.  



Quando as pessoas comuns viam 
isso, elas não ficavam com  
raiva como os fariseus.   
Elas diziam: "De  
fato, este é  
o Profeta  
que devia  
vir ao  
mundo!" 



Elas sabiam que Jesus é o  
Salvador cuja vinda já  
estava prometida  
na palavra  
de Deus.   



JESUS ALIMENTA 5.000 PESSOAS 
 

 Esta história da Palavra de Deus,  
a Bíblia, 

 
 se encontra em  

 
João 6  

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130  



Sim 



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso 
maravilhoso Deus que nos criou e quer que nós 

o conheçamos. 
 

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, 
que chamamos de pecado.  A punição para o 
pecado é a morte, mas Deus ama tanto você 
que ele enviou seu único filho, Jesus, para 

morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados.  
Jesus voltou a viver e foi para sua casa no 

paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir 
a Ele para perdoar os seus pecados, Ele 

perdoará.  Ele virá viver em você hoje, e você 
viverá com Ele para sempre. 



Se você acredita que isso é verdade, diga 
isso ao nosso Deus: 

Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, 
e se transformou em homem para morrer 

por meus pecados, e agora Você está vivo de 
novo.  Por favor, entre em minha vida e 

perdoe meus pecados, para que eu possa ter 
uma nova vida, e um dia vá morar com Você 
para sempre.  Me ajude a obedecer e viver 

para Você como seu filho.  Amem. 
 

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os 
dias!  João 3.16 
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