SENIB
VIDA DE CRISTO – AULA 02
REVISÃO E PONTO 3
INTRODUÇÃO
Vimos aula passa da que A história da vida de Jesus Cristo encontrase (somente no NT?) em toda Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
O VT revela Jesus em profecia e aparições, enquanto que o NT
descreve como fato histórico.
Entre o VT e o NT houve um silêncio de, aproximadamente, 400 anos,
onde Deus não se deixou revelar aos homens.

No tempo de Jesus a Judéia (e grande parte do mundo conhecido)
estava sob o domínio romano e o mundo experimentava a influência
do helenismo (O que é? É o conjunto de ideias e costumes da
Grécia antiga).

Antes, durante os quatro séculos de silêncio, surgiram entre os judeus
diferentes seitas político-religiosas devido ao estado de confusão
espiritual que reinava na palestina.

Deus havia preparado o cenário onde desenvolver-se-ia a obra
redentora da salvação na pessoa de Cristo Jesus.

ANTES DE CONTINARMOS VAMOS ATENTAR
PARA COMO ERA FORMATADA A
TEOCRACIA JUDAICA.

Pergunta.

Isso era da vontade de Deus?

Não. Mas o povo exige um rei, o profeta Samuel fica chateado, mas
Deus diz: relaxa Samuca, eles não estão indo contra você, mas
contra mim, deixa comigo.
E aí gerou toda aquela bagunça das seitas político-religiosas

1. Seitas político-religiosas na época de Cristo.

1.1 – Escribas (Encontrados com esse nome semente no VT, no NT
são citados como mestres da lei)
- MESTRES DA LEI;
- ERUDITOS;
- INTÉRPRETES;
- COPISTAS.

1.2 – Fariseus

- SEPARADOS;
- CONCEITUADOS;
- NUMEROSOS;
- ESPIRITUALISTAS. (OBS: SÓ CRIAM NO QUE ESTAVA ESCRITO NA LEI
– PENTATÊUCO)
VIVIAM DE ACORDO COM O PENTATEUCO, ENTÃO VIVIAM
“TOTALMENTE” DEBAIXO DAS LEIS DE MOISES OU FAZIAM O POVO
VIVER DESSA FORMA.
SE FAZIAM DE ESPIRITUIAS ORANDO POR HORAS EM PÉ EM PUBLICO
SÓ PARA AS PESSOAS VEREM.
TINHAM GRANDE INFLUENCIA NA EPOCA DEVIDO AS PESSOAS
SEMPRE OS CONSULTAREM OARA SABER SE PODERIAM FAZER ALGO.
HIPOCRITAS, SE FAZIAM DE ESPIRITUAIS, MAS ERAM VERDADEIROS
SEPULCRO CAIADO (CAIXÕES), BONITO POR FORA E PODRE POR
DENTRO

1.3 – Saduceus
- RICOS;
- MATERIALISTAS;
- CÉTICOS;
- LIVRES PENSADORES.
Negavam a existência de anjos e rejeitavam a tradição oral.
Eram ricos e influentes e também participavam do sinédrio.
Não acreditavam na ressurreição, sendo esta a sua mais perniciosa
doutrina. (Mt. 22.23; Mc 12.18: Lc 20.27: At 23.8).

1.4 –Zelotes

- EXTREMISTAS;
- GALILEUS;
- FANÁTICOS; (não seguiam leis, não pagavam tributos e foram
responsáveis pela destruição de Jerusalém, em 70 d.C.)
- VIOLENTOS.
NA PRÁTICA, NÃO TINHAM NADA A VER COM AS COISAS DE DEUS.
Muitos judeus juntaram-se a eles e pereceram (Atos 5.37). Simão, um
dos apóstolos de Jesus, antes, pertencia a esta seita. (Lc 6.15)
Jesus não os apoiou, pois pagou tributo e ensinou respeito às leis.
(Mt 17.24-27). Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é
de Deus (Mt 22:21)
1.5 – Essênios
- SEPARATISTAS; (VIVIAM NO DESERTO PARA NÃO SE CONTAMINAR
COM OS “IMPUROS”)
- MÍSTICOS;
- MANUSCRITOS DO MAR MORTO. Recentemente, foram
encontradas partes completas do VT, contemporâneas de Jesus, em
cavernas do mar morto acondicionadas pelos essênios em jarros de
barro.
Também vimos na aula passada, que esse povo, o povo de Deus,
assim como nós hoje temos a necessidade de nos reunir nesse prédio
para cultuar à Deus e aprender sobre sua palavra, eles também
tinham essa necessidade.
E então surgem as instituições judaicas.

2. Instituições Judaicas na Época de Cristo.
2.1 – O Templo
- SITUADO NO MONTE MORIÁ EM JERUSALÉM

- 1º O FOI CONSTRUÍDO POR SALOMÃO E DESTRUÍDO POR
NABUCODONOSOR.
- 2º FOI CONSTRUÍDO POR ZOROBABEL (UM GOVERNANTE JUDEU) E
PERMANECEU ATÉ O TEMPO DE HERODES, O GRANDE.
- A RECONSTRUÇÃO DO 3º TEMPLO COMEÇOU NO ANO 19 A.C. E FOI
DESTRUÍDO EM 70 D.C.
(HOJE NO LUGAR DO TEMPLO ESTÁ A MESQUITA O DOMO DA
ROCHA PERTENCENTE AOS MULÇUMANOS, JUDEUS SÃO
PROIBIDOS DE ENTRAR, O MAIS PRÓXIMO QUE PODEM CHEGAR É
ATÉ O MURO DAS LAMENTAÇÕES ONDE ENTÃO FAZEM SUAS
ORAÇÕES)
No tempo de Jesus, as reuniões eram às 9, 12 e 15 horas, haviam
sacrifícios diários, para ricos e pobres. Havia lugar para venda de
animais e cambiadores de dinheiro.

2.2 – As Sinagogas
- PEQUENO TRIBUNAL DE JUSTIÇA; (Tribunal de 1ª estância)
- ENSINO DAS LEIS.
(AQUI JESUS LEU UMA PASSAGEM DO PROFETA ISAÍSAS A CERCA DA
VINDA DO MESSIAS E AFIRMOU QUE A PROFESSIA HAVIDO SE
CUMPRIDA POIS ELE ERA O MESSIAS O QUE GEROU GRANDE
CONFUSÃO)
E quem estava lá, Os Saduceus, os escribas e os fariseus.
2.3 – O Sinédrio
- TRIBUNAL CIVIL E RELIGIOSO; (Tribunal de 2ª estância)
- 70 MEMBROS;
- SUMO-SACERDOTE. (Presidente)
Era a corte suprema de justiça dos judeus.

Era um tribunal civil e religioso com poderes legislativos e judiciários
e talvez, executivos. Compunha-se de 70 membros e seu presidente
era o sumo-sacerdote.
O sinédrio não podia reunir-se à noite, por isso, o julgamento de Jesus
foi ilegal. (Mc 14.53-65; Lc 22.54-65; Jo 18.24) FIM DA REVISÃO

3. Outros aspectos da época de Cristo.

NESTE MOMENTO IREMOS VER ALGUNS POVOS E UM SENTIMENTO
NACIONALISTA DOS JUDEUS.

CHAMAR O PERSONAGEM PUBLICANO QUE DEVE ENTRAR COM
UMA SALVA/SACOLA COBRANDO A PLATÉIA

3.1. Os Publicanos – Anotem. ERAM COLETORES DE IMPOSTOS,
ERAM ODIADOS PELOS JUDEUS.
- Roma dominava a região, precisavam coletar impostos
Contratavam judeus para essa função por conhecerem melhor as
pessoas e a região. Eram desonestos, faziam caixa 2.
1 pra mim, 1 pra Roma, 10 pra mim e nada pra Cesar.
Ser publicano era algo tão ruim que até Jesus cita eles de forma
pejorativa em Mateus 5:46
Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão?
Até os publicanos fazem isso!
Com isso vemos que não eram boas pessoas.
Teve dois publicanos bem importantes.

O primeiro foi Levi, também conhecido como Mateus.
E Zaqueu não era só publicano, ele era o Chefe dos publicanos.
Se o publicano já era odiado, imagine o chefe deles.

3.2. Os Samaritanos – Anotem - ERA UM POVO MISTO ORIGINÁRIO
DAS PESSOAS QUE FICARAM NA PALESTINA DURANTE O CATIVEIRO
E ERAM ODIADOS PELOS JUDEUS.
Por que eles eram misturados?
Naquela época quando os Assírios iam conquistar alguma terra, eles
invadiam, pegavam as pessoas mais inteligentes daquela cidade e
levava para um outro lugar, evitando qualquer tipo de rebelião, assim
eles tinham as pessoas menos elitizadas para servir de escravos.
Então eles pegavam um povo de uma outra cidade e misturava com
aquela cidade, assim surgiu o povo misto de Samaria.
Naquela época o povo adorava a Deus, mas com influências de outros
povos acabavam tendo outros deuses.
Exemplo:Os brasileiros, uma mistura de portugueses com africanos,
com indígenas, holandeses, franceses e por ai vai.

Com a vinda de outros povos também vem a mistura cultural,
gastronômica.
E tudo isso aconteceu em Samaria.
E isso trazia raiva para os Judeus que tinham uma cultura muito pura,
eles eram separatistas, pra eles devido essa mistura de religiões o
povo samaritano não prestava.

3.3. Os Romanos – Era o povo que dominava os judeus e quase a
totalidade do mundo. Eram liderados pelos grandes imperadores
chamados de Césares.
Dominavam o povo com seu poder de guerra, cobravam altas taxas
de impostos.
Eles eram cruéis, não inventaram a morte por crucificação, mas a
aperfeiçoaram e a tornaram mais dolorosa e humilhante.
Com isso passamos a entender o porquê de os romanos estarem ali.
Já era Deus moldando tudo.
Eles eram guerreiros, viviam a cultura da guerra, eram muito
politeístas, adoravam vários deuses e eram imorais banalizando o
sexo.
Bateram em Jesus e cuspiram nele sem necessidade, mas somente
por seu próprio prazer.
Trouxeram com eles a PAX ROMANA, uma paz imposta pela força, ou
seja, quem sair da linha pegava peia.
Alguns teólogos dizem que Jesus foi morto pelos romanos pelo fato
de Ele estar promovendo a paz ao invés de Roma, pois multidões
acompanhavam Jesus dando a e ele o título de Reis do Judeus e tudo
isso mexeu com a PAX Romana.
Lá em João 14:27
Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a
dá.
Quando ele fala da paz que o mundo dá ele está falando da pax
romana

A paz que vem de Jesus não traz aflição, não traz medo, deixo com
vocês meus discípulos a minha Paz e não essa dos romanos.
Hoje não vivemos com a PAX romana, mas vivemos em uma paz
forçada pelo mundo por meio de:
- uma garrafa de bebida;
- um cigarro
- sexo adoidado;
- comprar e ter coisas (Materialismo)
Essa paz não é a paz de Cristo.
Quando Jesus diz Paz em João 14:27, no grego e Eirene é a paz de
Cristo, é a paz harmoniosa.
3.4. O Nacionalismo – O judeu era o povo mais nacionalista do
mundo. Não se comunicavam com os gentios. Este aspecto foi usado
por Deus para mantê-los unidos e alimentando a mesma esperança
quanto ao Messias que havia de vir.
Consideravam sua cultura pura, tanto que até hoje eles não se
misturam.
Eles são separatistas, por isso eles odiavam os publicanos e os
samaritanos.
Podemos até ver isso de uma forma negativa, mas Deus usou isso
para cumprir o seu plano.
Deus fez isso para eles se manterem unidos, porque um povo que
muito se mistura pode se perder como os samaritanos.
Os judeus esperam o messias e isso era da cultura deles, eles
passavam de pai pra filho, ia passando de geração em geração.
Infelizmente até hoje tem judeus que ainda esperam a volta do
Messias.

Mas Deus usou esse aspecto cultural do judeu de uma forma boa.
Deus
preparou o mundo para receber Jesus Cristo.
APOSTILA)

(TEM NA

Roma pelas armas, conquistou o mundo e instaurou uma paz vigiada.
A Grécia deu ao mundo a cultura e a língua.
A Judéia contribuiu com o seu tradicionalismo religioso e sua
fidelidade a um único Deus.
Jesus não nasceu ao acaso.
O apóstolo Paulo em Gal 4.4 diz que Jesus nasceu na plenitude dos
tempos, em um mundo que estava preparado e necessitado do
Messias Salvador, pois estava em meio de constantes lutas e em
decadência moral, repleto de imoralidade, filosofia, ciência, arte,
literatura, religião, crenças a outros deuses, escravidão, infanticídios
e horrores.
Por outro lado, olhamos e vemos a mão de Deus ultimando tudo,
dando os últimos retoques para que sobre as ruínas de um passado
inglório, construir um mundo cristão e, por meio do seu Filho Jesus,
salvar a humanidade errante e perdida.
Foi em tal tempo que nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

PARTE 2 – A VIDA DE JESUS (25 min)
- Nessa próxima etapa da nossa matéria, agora a gente vai estudar a
vida de Jesus passo a passo. Algumas coisas a gente vai dar aqui, e
outras você vai ter que fazer em casa. Por isso pegue aí a sua apostila
de hoje. Todos já pegaram? Quem não pegou levanta a mão. Ok!
- Abra a sua Bíblia em Mateus 22 para você entender uma coisa.
- Subtítulos.

- Se desafie.
- Deus tudo vê.
- Semana que vem não tem aula.

A PRÉ-EXISTÊNCIA DE CRISTO
- Repita comigo: Cristo já existe em todo o tempo! Então Jesus não
aparece só no Novo Testamento, ele sempre esteve presente. Leia
aí na sua apostila agora, a letra a. O que diz na letra a?
a) Eternamente o mesmo. Hebreus 13:8
- Isso quer dizer que Jesus nunca muda. Jesus muda? Nunca!
- E por que tem vezes que a gente não acredita naquilo que ele
promete? Quando tudo tiver dando errado, se acalme, Jesus está
vendo, ele não muda.
b) Seu sacerdócio é eterno. Hebreus 7:3
- Ele é sacerdote para sempre. Mas o que seria um sacerdote
mesmo?
- É aquele que oferece rituais sagrados a Deus. E é exatamente isso
que Jesus fez naquela cruz. Um dos rituais mais maravilhosos de
todos os tempos, entregando a sua vida por nós. E hoje nós
estamos aprendendo a ser sacerdotes também.
c) Suas origens são eternas. Mq 5:2
- Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um ateu.
Já?
- Geralmente ele diz assim: Então se Deus criou o mundo, quem
criou Deus?
d) Era antes da criação do mundo. João 1:1; 17:5

e) Era antes de Abraão. João 8:58
(Vídeo Rodrigo – 1)

CRISTO NAS PROFECIAS
- Algumas profecias sobre Jesus.
a) Primeira profecia. (Protoevangelho) Gênesis 3:15
- Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 3:15.
* Serpente – Satanás.
* Descendente dela – Jesus  Esse vai ferir a sua cabeça.
f) Aflição de Davi. Salmos 22:1
- Mateus 27:46
- Marcos 15:34  Aflição de Jesus na cruz.
r) Jesus fala que Espírito Santo será dado à todos. Joel 2:28-29
- João 16:13 – Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de
si mesmo; falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir.

v) Jesus ferido e abandonado. Zacarias 13:7
- Mateus 26:31-32 – Então Jesus lhes disse: "Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois
está escrito: ‘Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas’.
adiante de vocês para a Galiléia".
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Mas, depois de ressuscitar, irei

E os outros Rodrigo? Os outros é com você.

EXERCÍCIO – CUMPRIMENTO NO NT DE 5 PROFECIAS
1 . Profecia – Jesus seria traído por 30 moedas de prata.
Zacarias 11:12-13
No Novo Testamento  Mateus 26:14-16.

PARTE 3 – A VIDA DE JESUS (CONT) (25 min)
- Bem, vamos continuar falando da vida do nosso Senhor Jesus Cristo
e nesse momento vamos conversar um pouco como tudo começou.
Que nem os contos de fadas né? Era uma vez... Mas aqui não conto
de fadas né? É real, é verídico. Então volta aí para sua apostila e
vamos ver a parte dos eventos preliminares e infância de Jesus.
- Lembrando que vamos focar em alguns pontos e os outros é você
que vai fazer tá? Seu trabalho aí.
 Eventos preliminares
- Gente, para entendermos sobre a vida de Jesus em si, a gente não
pode começar com Jesus? Sacaram? Tem todo um contexto antes.
- A Bíblia fala ali nos evangelhos que existia um cara chamado de
Zacarias, ele era sacerdote e casado com uma mulher chamada
Isabel. Em um belo momento na hora de oferecer um incenso a
Deus a) um anjo do Senhor aparece para esse cara. Pense em um
susto grande! Com certeza Zacarias sabia da existência de anjos,
mas nunca tinha visto um assim.
- O nome desse Anjo era Gabriel e ele disse para Zacarias que ele
seria pai e que sua mulher iria engravidar de um bebê chamado
João e que esse João seria separado para Deus desde o nascimento.
Bem parecido com os Nazireus do Velho Testamento, como Sansão
por exemplo. Zacarias não acreditou e ficou mudo até o
nascimento do menino. Ensino: Nunca duvide da palavra de Deus,
não faça testes.
- Depois disso o mesmo anjo Gabriel, vai até uma virgem prometida
em casamento e ela é chamada de? E você lembra bem dessa cena
não é? e)(Vídeo 1 – Sonho de Natal - Anunciação) (Lucas 1:36-38)

- Agora? Como que fala isso para José. Difícil né? Segundo os
costumes judaicos, Maria tinha em torno de 12 a 13 anos mais ou
menos cara? Olha que onda.
- Imagina comigo. Tem alguma menina namorando aqui? Levanta
a mão aí para eu ver. Leva o microfone para ela lá. Como é seu
nome? Namora com quem? Então fulana... imagina só se hoje, um
anjo chega contigo e fala bem assim, ei fulana, tu vai ficar grávida?
E olha só, é do Espírito Santo tá? Beleza? Eae, como tu daria a
notícia para o fulano lá? Me diz aí. Muito complicado né!
- Não deu muito certo não, José não curtiu a ideia. Ai lá vai o anjo
novamente, agora dessa vez falar com o pobre do José! d)(Vídeo 2
– Sonho de Natal – Anjo aparece a José) (Mateus 1:18-25)
- No final José se casou com Maria e acabou ficando tudo bem no
final. Ensino: Os planos de Deus sempre são os melhores, mesmo
você achando que é um absurdo, que não vai dar certo, que Deus
tá indo para o lado errado. Jamais esqueça do poder de Deus para
endireitar sua vida, situações que para você talvez não tenha
solução, impossível, mas Deus sabe o que é melhor.
- Letras B e C é sua missão depois de ler e pesquisar e responder aí
tá?
 Infância e Adolescência
- Continuando aí na apostila, a) Jesus nasceu, Jesus nasceu... E
cantavam glórias a Deus, glórias a Deus nas alturas. Oh coisa boa
né?
- Pergunta: Teve chá revelação? Teve? Teve, um monte de anjo
apareceu, uma estrela gigantesca no céu. Quer chá revelação
melhor que esse. Teve presente? Teve, e) os reis magos levaram lá
os presentes. Teve visita de amigos? Teve, b) os pastores né? Tinha
bicho? Tinha. Tinha tudo que era bicho lá. Jesus estava ali em uma

manjedoura. Não preciso de altar de nada, não precisou nascer em
um palácio, mas o filho de Deus estava ali.
- Letras C, F e G é com vocês.
- Jesus então chega a adolescência, ali por volta dos a) 12 anos,
Jesus aparece no templo (vídeo 3) e muitas pessoas ficaram
maravilhadas com seus ensinos. Não era um ensino qualquer.
 Ministério de Cristo

PARTE 4 – GEOGRAFIA NO TEMPO DE JESUS (30 min)
- Vai lá na sua primeira página. Vamos falar de mapa. Geografia.
- Quantos aqui que nem eu odiavam Geografia? Eita! Sabe essa
pessoa que levantou a mão, pergunta dela assim: Qual a capital de
João Pessoa? Ah, te enganei besta. João Pessoa já é a capital.
- Deixa eu passar logo a tarefa da semana: Preencher a Apostila;
Ler o Evangelho de Marcos e anotar os 40 primeiros lugares que
Jesus passou a partir de Marcos 1:9.
- Para baixo: Egito; Israel; Jordão, os dois lados.
 REGIÃO DA GALILÉIA
- Mar da Galiléia/Tiberíades; Lago de Genesaré.
- Mateus 2:19-23 – José retirou-se para a Região da Galiléia,
vivendo em Nazaré.
- Mateus 4:15-16 – Cumprimento da profecia de Isaías 9:1-2 sobre
o Nascimento do príncipe da paz.
- Mateus 27:55 – Mulheres seguiam Jesus: Maria Madalena, Maria
– Mãe de Tiago e as mãe dos filhos de Zebedeu.

- Mateus 28:16-20 – Jesus fala sobre a grande comissão. (fazer
discípulos, ensinar, batizar, presença de Jesus entre nós.
 REGIÃO DA FENÍCIA (Terra dos Filisteus)
- Tiro e Sidom ao redor.
- Marcos 7:24-30 – Jesus expulsa o demônio da filha de uma mulher
grega de origem Siro-Fenícia.
 REGIÃO DA SAMARIA (Povo Judeu odiava o Samaritano)
- Lucas 17:11 – Jesus cura 10 leprosos. Quantos leprosos? Quantos?
Quantos agradeceram? 1! E ele era de onde? Samaritano. Quantas
vezes nós somos assim? Pais-filhos; Maridos-esposas.
- João 4:42 – Jesus conversa com a Samaritana. Bate um papo, Bate
um lero.
Tem gente que vem para a Igreja só para ser servido. Jesus foi lá
com uma mulher, escória da sociedade nessa época, e pior, ela era
samaritana e tira um tempo com ela. Quantas pessoas já aqui, não
precisa responder, ninguém dava nada por você, diziam que você
não tinha futuro, que você não prestava, mas Jesus foi lá, tirou um
tempo contigo, te tirou da sarjeta que você estava, colocou amigos,
líderes na sua vida e hoje você é diferente. (Vídeo – Samaritana e
Jesus?)
 REGIÃO DA JUDÉIA
- Muitas seitas se concentravam ali; Jesus sempre saia dali
rapidamente.

- Lucas 1:39-40 – A esposa de Zacarias, a Izabel faz uma visita a José
e Maria e ela diz pra Maria o que: Bendito é você entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria mãe de Deus...
- Lucas 23:1-5 – Jesus é levado até Pilatos na Judeia quando ele foi
acusado.
- João 3:22-36 – João Batista testifica a respeito de Jesus.
Ei, estão falando do Nazareno. É necessário que eu diminua e que
ele cresça.
Sabe quando eu vejo Jesus: nesse monte de coisa aqui, quando
você está anotando, nas pequenas coisas.
 REGIÃO DA PEREIA (Toda região além do Jordão)
- Lucas 13:14 – O que é necessário para que uma pessoa seja salva;
Quem será o primeiro e o último; Herodes fica preocupado sobre
o que falam de JC; Porque ele haveria de ser morto em Jerusalém.
 REGIÃO DE DECÁPOLIS
- 10 cidades que Herodes, o Grande dividiu.
- TETRARQUIA DE HERODES: Herodes Arquelau – Judeia; Herode
Antipas – Galileia; Filipe – Itureia; Herodes Filipe – Nada.
- Marcos 5:1-20 – Jesus expulsa uma legião de demônios do
geraseno.
- Marcos 7:32-37 – Jesus cura um home surdo.
 REGIÃO DA IDUMEIA
- Marcos 3:8 – Muitas pessoas vinham de longe para ouvir Jesus.

 REGIÃO DA ITUREIA
- Lucas 3:1-3 – João Batista prega sobre o arrependimento.
 REGIÃO DA SÍRIA
- Mateus 4:23-24 – Notícias sobre Jesus se espalhava sobre toda a
Síria.
- Lucas 2:1-7 – José e Maria vão para Belém participar do
recenseamento quando Quirino era governador da Síria. (Públio
Suplício Quirino)

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
- Belém (Judéia) – Nascimento e visita dos sábios.
- Nazaré (Galileia) – Infância e Juventude de Jesus, Jesus na
sinagoga. (Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça);
- Caná (Galileia) – 1º milagre, filho do oficial.
- Carfanaum (Galileia) – Cidade onde Jesus ficava, Casa de Pedro.
- Betsaida (ao norte do mar da Galileia) – Pedro, André e Filipe; 1º
multiplicação.
- Naim (Samaria) – Ressurreição do filho da viúva.
- Jericó (Judéia) – Cego Bartimeu, Jantar com Zaqueu. (Vem com
Josué lutar em Jericó – conquista de Josué)
- Tiro e Sidom – Cidades Fenícias, filha da cananeia.
- Cesareia de Filipe – Pedro testifica que só ele tinha as palavras da
vida eterna; Jesus prediz seu futuro.

- Betânia (Judeia) – Ressurreição de Lázaro. (calma Marta,
oooooaaah)
- Jerusalém (capital) – Capital, cidade do Templo, polêmicas.

