


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.



Pesca milagrosa

Estando Jesus à beira do lago de Genesaré, grandes multidões se 
apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, 
junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que 
lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, 
que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali 
ensinou as multidões.

Quando terminou de falar, disse a Simão: “Agora vá para onde é mais 
fundo e lancem as redes para pescar”.

Simão respondeu: “Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos 
nada. Mas, por ser o senhor quem nos pede, vou lançar as redes 
novamente”. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que 
começaram a se rasgar!



Jesus cura um paralítico

Quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se 
espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado 
ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. 

Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram 
carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham 
como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde 
Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. 
Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Filho, levante-se, 
pegue sua maca e vá para casa”.

O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante 
de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: “Nunca 
vimos nada igual!”.



Jesus cura o cego Bartimeu

Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os 
seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu estava sentado à beira do 
caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, 
começou a gritar: “Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim!”.

Quando Jesus o ouviu, parou e disse: “Falem para ele vir aqui”. Então 
chamaram o cego. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um 
salto e foi até Jesus.

“O que você quer que eu lhe faça?”, perguntou Jesus.

O cego respondeu: “Rabi, quero enxergar”.

Jesus lhe disse: “Sua fé o curou”. No mesmo instante, o homem passou a ver 
e seguiu Jesus pelo caminho.



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.”



A cura de dez leprosos

Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e 
Samaria. Ao entrar num povoado dali, dez leprosos, mantendo certa 
distância, clamaram: “Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós!”.

Ele olhou para eles e disse: “Vão e apresentem-se aos sacerdotes”. (De 
acordo com o costume dos judeus, depois de um leproso ser curado, tinha 
que apresentar-se ao sacerdote para que este confirmasse a sua cura.) E, 
enquanto eles iam, foram curados da lepra!



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 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.



Jesus Está Vivo

O que você está fazendo?”, questionaram os líderes judeus. “Que sinal você 
nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso?”

“Pois bem”, respondeu Jesus. “Destruam este templo, e em três dias eu o 
levantarei.” Mas quando Jesus disse “este templo”, estava se referindo a seu 
próprio corpo. Três dias depois que Jesus foi crucificado, morreu e foi 
sepultado, Ele ressuscitou.

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! De muitas maneiras, Ele provou aos Seus discípulos que 
estava vivo e os ensinou sobre o Reino de Deus.
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