Jesus nasce na cidade de Belém
O anjo Gabriel falou para a virgem Maria que ela teria um filho,
Jesus.
Logo antes de Jesus nascer, sua mãe, Maria, e o marido, José,
viajaram para Belém para participarem de um censo obrigatório.
Quando chegaram a Belém, não havia lugar para dormirem. O
único lugar que conseguiram encontrar foi um abrigo para
animais. O bebê nasceu ali e Maria o colocou em uma
manjedoura porque não havia cama para ele. E eles o chamaram
de Jesus.

Os reis Magos
Quando Jesus nasceu, surgiu uma estrela acima de Belém. Essa
estrela foi vista por reis magos no Ocidente que, acreditando que
a estrela predizia o nascimento de um rei em Israel, viajaram para
Belém.

Quando os sábios viram Jesus com sua mãe, eles se curvaram e O
adoraram. Eles deram presentes de ouro, incenso e mirra.

Jesus ainda criança visita o Templo

Quando Jesus tinha aproximadamente 12 anos de idade visitou o
Templo em Jerusalém, a capital de Israel. Enquanto no Templo,
Jesus falou sobre Deus e as Escrituras. O conhecimento dEle
impressionou as pessoas que estavam no Templo naquele dia.

Jesus é batizado por João Batista

Quando Jesus estava com quase 30 anos, estava próximo de
começar Seu ministério. Mas primeiro, procurou João Batista,
que era parente dEle, e foi batizado por João no Rio Jordão.
Jesus foi batizado e, assim que se levantou da água, viu o céu se
abrir e o Espírito de Deus descer sobre Ele na forma de uma
pomba. E uma voz vinda do céu disse: —Este é o meu Filho
querido. Ele me dá muita alegria!

Jesus Chama os Primeiros Discípulos

Um dia, enquanto caminhava pelas margens do Mar da Galileia,
Jesus viu Simão (a quem mais tarde chamou de Pedro) e André,
seu irmão, jogando uma rede no mar. Jesus chamou-os, dizendo,
“Venham, sigam-Me e sejam Meus discípulos.” E eles deixaram
tudo para segui-lO.
Mais à frente, Jesus passou por dois irmãos, Tiago e João, que
estavam remendando suas redes. Ele também os chamou para
serem Seus discípulos, e eles O seguiram.

Jesus come com pessoas de má fama
Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar
onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: “Venha comigo.”
Mateus se levantou e foi com ele.
Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos
cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e
sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus
viram isso e perguntaram aos discípulos: “Por que é que o mestre de
vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de
má fama?”

Jesus ouviu a pergunta e respondeu: “Os que têm saúde não precisam
de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar justos, mas
pecadores”.

O primeiro milagre de Jesus: transformou água em vinho

Depois, Jesus foi a uma festa de casamento em Caná, cidade no
distrito da Galiléia . A mãe dEle, Maria, também foi. O anfitrião da
festa não tinha vinho suficiente para todos os convidados. Isto era
uma situação vergonhosa para o anfitrião. Assim, Maria quis
ajudar o anfitrião do casamento. Ela falou a Jesus sobre o
problema. Jesus então transformou milagrosamente a água em
seis grandes potes de argila, em vinho para a festa de casamento.

Jesus fala do amor de Deus e o plano da salvação
Jesus explica a Nicodemos o que é preciso fazer para se obter a
salvação e a vida eterna.
Jesus lhe disse, "Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
seu Filho único, para que todo o que nele crê não se perca, mas
tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para
condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele."

Jesus fala para uma mulher samaritana sobre a “água viva “
Enquanto Jesus e Seus seguidores viajavam por Samaria, Ele parou
para descansar junto a um poço. Lá conheceu uma mulher
samaritana. Lhe falou sobre a “água viva” e revelou ser o Messias.
A mulher correu para a cidade e a todos falou sobre Jesus. Então o
povo saiu da vila e foi ver a Jesus e muitos samaritanos daquela
cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher.

Multidões seguem Jesus
Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas,
anunciando as boas-novas do reino e curando as pessoas de todo
tipo de doenças. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia,
das Dez Cidades, de Jerusalém, de toda a Judeia e da região a leste
do rio Jordão.
Quando Jesus falava às multidões, muitas vezes explicava verdades
profundas através de parábolas — histórias sobre eventos comuns,
circunstâncias e coisas com as quais Seus ouvintes podiam
facilmente se relacionar.

Ensino sobre sal e luz
Jesus disse, "Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o sabor,
para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado
fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada.
“Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade
construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma
lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é
colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa.
Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as
vejam e louvem seu Pai, que está no céu.”

Os pássaros e as flores
Jesus disse, "Não se preocupem com a comida e com a bebida que
precisam para viver nem com a roupa que precisam para se vestir.
Vejam os passarinhos que voam pelo céu: eles não semeiam, não
colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de
vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não
valem muito mais do que os passarinhos?

"E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem
as flores do campo: elas não trabalham, nem fazem roupas para si
mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo
tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem
veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece,
queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês.”

Jesus ensina sobre as boas obras
"Quando você der alguma coisa a um pobre, não espalhe para todo
mundo o que fez. Os hipócritas é que fazem isso nas sinagogas e nas
ruas, a fim de receberem elogios das pessoas. Digo a verdade a
vocês: Eles já receberam a recompensa deles. Você, entretanto,
deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os
recompensará.

Deem aos outros e Deus também dará a vocês. Vocês receberão
muito, uma quantidade generosa que será colocada nas suas mãos,
mais do que vocês poderão carregar. Pois a mesma medida que
usarem com os outros Deus a usará com vocês."

Jesus ensina a orar
Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando
terminou, um de seus discípulos lhe disse: “Senhor, ensine-nos a
orar, como João ensinou aos discípulos dele”.
Jesus disse: “Orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua
vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos
dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também
temos perdoado aos nossos devedores.Não nos deixes entrar em
tentação; mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder, e a
glória, para sempre, Amém.

Jesus alimentou 5 mil pessoas
Jesus saiu num barco e foi sozinho para um lugar isolado. Quando
a multidão soube disso, deixou os povoados e o seguiu por terra.
Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve muita
pena do povo e curou os doentes.

Estava ficando tarde, e os discípulos de Jesus estavam
preocupados por a multidão não ter nenhuma comida. Jesus falou
aos Seus discípulos que alimentasse as pessoas, mas eles disseram
que só tinham cinco pães e dois peixes. Jesus deu graças, partiu os
pães e os passou a Seus discípulos que deram às pessoas, as quais
comeram e ficaram satisfeitas. Depois disso juntou-se doze cestas
de sobras, de tanto que a comida tinha sido multiplicada!

Jesus acalma a tempestade
Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: “Vamos atravessar para o outro
lado do mar”. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás.
Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o
barco, que começou a encher-se de água.
Jesus dormia na parte de trás do barco. Os discípulos o acordaram,
clamando: “Mestre, vamos morrer! O senhor não se importa?”.
Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: “Silêncio! Aquiete-se!”.
De repente, o vento parou, e houve grande calmaria. Então Jesus lhes
perguntou: “Por que estão com medo? Ainda não têm fé?”.
Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: “Quem é este homem? Até
o vento e o mar lhe obedecem!”.

Jesus ressuscita a filha de Jairo
Um chefe da sinagoga foi até Jesus e disse que sua filha há pouco
tinha morrido. Jesus e Seus discípulos foram para a casa dele e
viram um ajuntamento de pessoas velando o corpo. Jesus pediu
que saíssem da casa, e falou que a menina não estava morta, mas
dormia. Eles riram dEle. Mas, depois que tinham deixado a casa,
Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou, viva.

Jesus anda sobre as águas
Jesus disse aos Seus discípulos que se lançassem ao mar num
barco enquanto foi para um lugar orar sozinho. Mais tarde, Jesus
caminhou sobre a água até o barco e assustou os discípulos. Eles
pensaram que estavam vendo um fantasma caminhando sobre as
águas. Mas depois perceberam que era Jesus, e O adoraram,
dizendo, “És verdadeiramente o Filho de Deus.”

Jesus cura um menino possuído por demônio
Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: “Senhor, tenha
misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente.
Muitas vezes, cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas
eles não puderam curá-lo”.
Jesus disse: “Tragam o menino para cá”. Então o trouxeram. Quando o
espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e
ele caiu no chão.
Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a
partir daquele momento.

Jesus paga o tributo

Quando Jesus e seus discípulos entraram na cidade de Cafarnaum,
aqueles que cobravam o imposto do templo se aproximaram de
Pedro e lhe perguntaram: “O professor de vocês não paga o
imposto do templo?”
E Pedro respondeu: “Sim, paga!”
Pedro foi para a casa onde Jesus estava. Jesus lhe disse: “Vá até o
lago, jogue o seu anzol e puxe o primeiro peixe que você pescar.
Na boca dele você encontrará uma moeda que dará para pagar o
seu imposto e o meu. Pegue-a e entregue a eles por mim e por
você.”

Jesus abençoa as crianças
Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos
sobre elas e orasse em seu favor. Os discípulos repreendiam
aqueles que as traziam, mas Jesus disse: “Deixem que as crianças
venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence
aos que são como elas”. Então pôs as mãos sobre a cabeça delas e
as abençoou.

O maior no reino
Depois que chegaram a Cafarnaum, Jesus perguntou a seus
discípulos: “Sobre o que vocês discutiam no caminho?”. Eles não
responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior.
Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio
deles. Em seguida, disse: “Quem se torna humilde como esta
criança é o maior no reino dos céus.”

A pecadora que ungiu os pés de Jesus
Simão, o fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. Jesus foi
até a casa dele e sentou-se para comer.
Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que
Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco
feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por
trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então
ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de
Jesus e derramava o perfume neles.
Então Jesus disse à mulher: “Os seus pecados estão perdoados. A
tua fé te salvou; vai-te em paz.”

Jesus visita Marta e Maria
Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a
um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa
dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou
ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o
trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: “O
senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com
todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar.”
Jesus respondeu: “Marta, Marta, você está agitada e preocupada
com muitas coisas, mas apenas uma é necessária! Maria escolheu
a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela.”

Salvação para um Trapaceiro
Zaqueu era o chefe rico de uma grande repartição de coletores de
impostos do governo. Para os Judeus, os coletores de impostos eram
pertencentes a laia mais baixa de todas, pois forem muito conhecidos
por serem trapaceiros, extorsionários e ladrões dos pobres.
Mas a vida de Zaqueu mudou completamente depois que ele
conversou com Jesus. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: “Escute,
Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei
alguém, vou devolver quatro vezes mais.”
Então Jesus disse: “Hoje a salvação entrou nesta casa, pois o Filho do
Homem veio buscar e salvar quem está perdido.”

Jesus ressuscita Lázaro dos mortos
Quando Jesus soube que seu amigo, Lázaro, estava seriamente
doente, Ele disse: “Esta doença não acabará em morte, mas é para
que o Filho de Deus seja glorificado por ela”.
Poucos dias depois, Jesus viajou à cidade de Lázaro onde tomou
conhecimento que ele havia morrido há quatro dias. Jesus falou para
Marta, irmã de Lázaro, “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em
Mim, ainda que esteja morto viverá; e todo aquele que vive e crê em
Mim, nunca morrerá. Crês isto?” Disse ela: “Sim, Senhor, creio que
Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo”.
Jesus foi à tumba e chamou Lázaro. Lázaro voltou à vida e saiu
andando da tumba.

A oferta da viúva pobre
Jesus estava no pátio do Templo, sentado perto da caixa das
ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali.
Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre
e pôs na caixa duas moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os
discípulos e disse:
— Eu afirmo a vocês que isto é verdade: esta viúva pobre deu mais
do que todos. Porque os outros deram do que estava sobrando.
Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver.

O mandamento mais importante

Um dos mestres da lei perguntou a Jesus: “De todos os
mandamentos, qual é o mais importante?”.
Jesus respondeu: “O mandamento mais importante é este: ‘O
Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de
todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de
todas as suas forças’. O segundo é igualmente importante: ‘Ame o
seu próximo como a si mesmo’. Nenhum outro mandamento é maior
que esses”.

Jesus lava os pés de seus discípulos
Antes da festa da Páscoa, Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa e
enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia
e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a
toalha que estava em sua cintura.

Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente,
retornou a seu lugar e perguntou: “Vocês entendem o que fiz?
Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e têm razão, porque eu sou.
E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem
lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido.
Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus
discípulos”.

A última Ceia
Durante a última ceia que Jesus fez com Seus discípulos, antes da
Sua morte, Ele deu graças, partiu o pão e dividiu os pedaços com
eles. Jesus lhes disse: “Isto é o meu corpo, que é dado por vocês.
Façam isto para se lembrar de mim.”

Depois de ter comido o pão, Jesus derramou o vinho em um cálice.
“Este cálice é a Nova Aliança no Meu sangue”, disse aos Seus
discípulos. Mesmo sabendo que estava preste a sofrer uma morte
cruel, Seu coração transbordou com amor abnegado - como
acontece até hoje. Ele teria sacrificado Sua vida mesmo se fosse
somente por você. Ele o ama tanto!

Jesus consola os discípulos
Quando terminaram de comer, Jesus passou um tempo com os Seus
seguidores mais próximos. Lembrou-lhes que Ele era a passagem
para chegarem ao Céu, e lhes contou sobre as lindas moradas que
prepararia para eles. Prometeu atender às suas orações, lhe falou do
sobre o Espírito Santo e lhes prometeu paz sobrenatural. Depois,
orou pelos discípulos.

Jesus no Getsêmani

Então, Jesus foi com Seus discípulos a um lugar chamado
Getsêmani. Ele pediu que Seus discípulos orassem para não caírem
em tentação. E Jesus se afastou para orar sozinho.
Jesus orou: “Meu Pai, se for possível, afaste de Mim esse cálice de
sofrimento. Mas, se não houver outra forma para o Senhor perdoar
os pecados da humanidade, então que se faça a Sua vontade!”

Jesus é crucificado
Os inimigos de Jesus O prenderam e O levaram a julgamento. E, a
pretexto de acusações falsas, o governador romano, mesmo
reconhecendo Sua inocência, decidiu pela Sua execução.
Pouco antes da Sua prisão, Jesus declarou: “Ou pensas tu que Eu
não poderia agora orar a meu Pai, e Ele Me mandaria
imediatamente mais de doze legiões de anjos?” Mesmo assim,
escolheu morrer para nos salvar, porque sabia que era a única
maneira do plano de Deus para nossa salvação se cumprir.

Jesus Está Vivo
Mas Sua morte não aplacou a inveja de Seus inimigos. Para terem
certeza que Seus seguidores não iam roubar Seu corpo e depois
afirmar que Ele havia ressuscitado, fecharam o túmulo com uma
pedra enorme e colocaram um grupo de soldados romanos de
guarda para impedir a violação do sepulcro. Mas, além do
esquema não adiantar de nada, esses mesmos guardas se
tornaram testemunhas oculares do maior milagre de todos. Três
dias após Seu corpo sem vida ter sido colocado em uma sepultura
fria, Jesus ressurgiu dos mortos, vitorioso sobre a morte e sobre o
Inferno para sempre!

No caminho de Emaús
No dia em que Jesus ressuscitou, dois dos Seus discípulos caminhavam
pela estrada para uma cidade próxima. Então Jesus Se aproximou e
começou a caminhar com eles, mas eles não O reconheceram.
Quando eles chegaram à cidade já era quase noite. Os homens
convidaram Jesus para ficar com eles, e Ele os acompanhou. Na hora
do jantar, Jesus pegou o pão, agradeceu a Deus e o dividiu. De repente,
eles reconheceram Jesus.

Jesus aparece aos seus discípulos
Nesse mesmo domingo, ao anoitecer, os discípulos se reuniram.
Como tinham medo dos judeus, trancaram as portas. Jesus
apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês!" Depois
de ter dito isto, Jesus mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Ao
verem o Senhor, os discípulos ficaram muito alegres.
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Jesus sobe aos Céus
Durante quarenta dias, Jesus apareceu muitas vezes aos Seus
discípulos. Uma vez, Ele apareceu a um grupo com mais de 500
pessoas que O viram ao mesmo tempo!
Depois que Jesus visitou Seus discípulos e lhes disse para irem por
todo o mundo pregar a Palavra de Deus, Jesus foi levado aos Céus.
Anjos apareceram e prometeram que da mesma forma que Jesus
tinha sido levado, Ele voltará!

A volta de Jesus

Jesus está convidando você para uma festa: a festa mais fabulosa,
excitante e emocionante que já se fez! Uma festa em que
participarão bilhões de pessoas de todo o Mundo! E que será feita
num lugar tão grande, tão lindo e tão fora deste Mundo que
ultrapassa a nossa imaginação!
Quando Jesus voltar, as trombetas de Deus se ouvirão e a voz
poderosa de Jesus trovejará dos céus: “Subam para aqui!” e todos
os Seus filhos salvos serão arrebatados à uma e se encontrarão
com Ele nas nuvens. Então, todos voaremos para nos
encontrarmos com Jesus na maior festa já realizada - uma
maravilhosa reunião com o Senhor e todos os nossos amados.
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