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Ruins of Capernaum
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“Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, 
voltou para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi 
habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos 
confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse 
o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de 
Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do 
mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo 
que estava assentado em trevas viu uma grande 
luz; e aos que estavam assentados na região e 
sombra da morte a luz raiou. Desde então, 
começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, 
porque é chegado o Reino dos céus”.



“Vinde e vos farei pescadores de 
homens.”

• Pedro e seu irmão André

• Tiago e seu irmão João

• Mateus (Levi)
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“Vinde e vos farei pescadores de 
homens.”
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Milagres em Cafarnaum
• Jesus ressuscitou a filha

de Jairo – principal da
sinagoga .

• Curou o servo do 
Centurião Romano.

• Mulher com fluxo de 
sangue.

• Curou um leproso.

• Curou a sogra de Pedro.



“E, alguns dias depois, entrou outra vez em 
Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E 
logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos 
lugares junto à porta eles cabiam; e 
anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com 
ele, conduzindo um paralítico, trazido por 
quatro. E, não podendo aproximar-se dele, 
por causa da multidão, descobriram o 
telhado onde estava e, fazendo um buraco, 
baixaram o leito em que jazia o paralítico. E 
Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: 
Filho, perdoados estão os teus pecados”.



Synagogue at Capernaum









Engraving of the Star of 

David
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Engraving of the Menorah
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Engraving of the Ark of 

the Covenant



Archaeological trench



Aerial View of St. Peter's 

House and the 

synagogue 



Byzantine Church built 

over St. Peter's House



Modern Church over the 

House of Peter
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“E tu, Cafarnaum, que te ergues até 
aos céus, serás abatida até aos 
infernos; porque, se em Sodoma 
tivessem sido feitos os prodígios que 
em ti se operaram, teria ela 
permanecido até hoje. Porém eu vos 
digo que haverá menos rigor para os 
de Sodoma, no Dia do Juízo, do que 
para ti”.
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Tabgha, o local onde, segundo a tradição, 
ocorreu a multiplicação dos pães e peixes, 
está situada perto da costa nordeste do Lago 
Kineret (o Mar da Galiléia), 2,5 km ao sul de 
Cafarnaum e cerca de 12 km ao norte de 
Tiberíades. 

• O nome "Tabgha" é uma deturpação árabe 
da palavra grega Heptapegon (o lugar das 
sete fontes). 



“E, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, 
levantou os olhos ao céu, e abençoou, e 
partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos 
para que os pusessem diante deles. E repartiu 
os dois peixes por todos. E todos comeram e 
ficaram fartos, e levantaram doze cestos 
cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que 
comeram os pães eram quase cinco mil 
homens.”
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“E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E 
disseram-lhe: Sete. E ordenou à multidão que 
se assentasse no chão. E, tomando os sete pães 
e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos 
seus discípulos, para que os pusessem diante 
deles; e puseram-nos diante da multidão. 
Tinham também uns poucos peixinhos; e, 
tendo dado graças, ordenou que também 
lhos pusessem diante. E comeram e saciaram-
se; e, dos pedaços que sobejaram, levantaram 
sete cestos. E os que comeram eram quase 
quatro mil; e despediu-os.”



Interpretação

• 1ª Multiplicação
– 12 cestos e 12 tribos 

de Israel

– Grego: Kofinos
• cesto em que os 

judeus carregavam 
alimentos

• 2ª Multiplicação
– 7 cestos e 7 povos 

pagãos de 
Decápolis

– Grego: Sfuris
• cesto grande 

• Paulo desceu por 
um cesto desses



Josué 3.10 → “Disse mais Josué: Nisto 
conhecereis que o Deus vivo está no meio de 
vós; e que certamente lançará de diante de 
vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, 
e aos perizeus, e aos girgaseus, e aos 
amorreus, e aos jebuseus.”

Atos 13.19 → “E, destruindo a sete nações na 
terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra 
deles.” 



1. Damasco 
2. Filadélfia 
3. Rafana
4. Citópolis ou (Bete-Seã)
5. Gadara
6. Hipos
7. Diom
8. Pela 
9. Gerasa
10. Canáta. 





Temple of Augustus•Filipe viajou para Cesaréia depois de batizar o eunuco etíope (At 
8:40). 
•Pedro batizou o centurião romano Cornélio e sua família que
morava em Cesaréia e assim iniciou o ministério de salvação entre os
gentios. (At 10:24-48).  
•Herodes Agripa, que não deu glória a Deus, morreu em Cesaréia
(At 12:19, 21-23) 
•Paulo em suas viagens missionárias frequentemente chegava no 
porto de Cesaréia, antes de ir para Jerusalém Paulo ficou na casa de 
Felipe. (At 18:22, 21:8-16) 
•Paulo foi preso em Jeruslaém por causa da sua fé, e para não ser 
morto apelou a César, mas antes de ser enviado para Roma ficou
preso em Cesaréia e foi ouvido pelos governadores, Felix, Festo e pelo
rei Agripa. (At 23:23-26:32) 



Dead Sea Fault 

System
Mar Mediterrâneo





Cesaréia

Marítima



Herod the Great’s theater
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Herod the Great's

ancient aqueducts



Caesarea Maritima



Inscrição de 

Pôncio Pilatos

“Pôncio Pilatos , o 
governador da
Judéia, dedica às
pessoas de Cesaréia
um templo em
honra a Tibério”

Encontrada em 1961
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