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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.

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!"

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.

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

Alguns deles 
tentavam 
matá-lo.  
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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

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Janie Forest

Traduzido por Sociedade Biblica do Brasil
Adaptado por Ruth Klassen
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Um dia, Jesus 
atravessou o 
Mar da Galiléia.  
Talvez ele quisesse 
descansar um 
pouco, afastando-se 
das multidões que 
se reuniam ao
redor dele.  

Jesus levou os seus discípulos 
até um monte. Lá Jesus 
sentou-se e começou a 
ensinar.  Mais e 
mais pessoas
iam chegando.  

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."

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.  

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

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

"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.

Já estava chegando a hora 
do jantar.  Todos estavam 
ficando com fome.

Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. 
Apesar dos milagres que Jesus realizou, eles não 
acreditavam.

Mas logo as 
multidões o acharam.  
As pessoas sabiam 
que Jesus fazia 
grandes milagres.  
Elas queriam estar 
com Jesus.

3 4 5 6

7 8 9 10

12 1311 14
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 de orar, Jesus 
repartiu os pães e os 
peixes e os deu aos 
discípulos, que os 
repartiram com a 
multidão.  

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

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