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Jesus viu que os quatro 
amigos tinham fé.  
Ele disse ao homem 
doente: "Seus 
pecados estão 
perdoados.  
Toma o teu 
leito e anda."  
O homem 
levantou-se, 
bem e forte.  
Jesus o 
tinha curado.

Logo depois, 
Jesus estava 
em um barco 
com os discípulos.  
Uma tempestade 
terrível agitava 
o mar.  

"Acalmai," Jesus ordenou às ondas.  
Imediatamente, o mar ficou calmo.  
"Que tipo de homem é esse?"  Seus 
discípulos sussurravam.  Até
o vento e o mar 
lhe obedecem.

Jesus estava 
dormindo.  Os 
discípulos 
apavorados o 
acordaram.  "Senhor, 
salva-nos", gritaram.  
"Nós perecemos!"

Jesus fez muitos milagres.  Os milagres eram 
sinais para mostrar que Jesus realmente é o 
Filho de Deus.  

O primeiro milagre aconteceu em uma festa de 
casamento.  Surgiu um problema.  Não havia vinho 
suficiente para todos.

OS MILAGRES DE JESUS
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Eles acreditavam que Jesus era o 
Filho de Deus porque Seus milagres 
mostravam a Sua glória.  Os discípulos 
não sabiam, mas eles veriam Jesus 
realizar milagres ainda maiores 
durante o tempo em que 
Ele serviu a Deus 
entre os homens.

OS MILAGRES DE JESUS

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Mateus 8-9, Marcos 1-2, Marcos 4, 
Lucas 4, Lucas 8, João 2

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Byron Unger; Lazarus

Traduzido por Sociedade Biblica do Brasil
Adaptado por E. Frischbutter; Sarah S.
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"Encha esses potes com água", disse 
Jesus.  "Água?" eles perguntaram.  
Sim, água foi o que Jesus pediu.

Os empregados foram 
surpreendidos.  Jesus 
tinha transformado 
água em vinho.  Só
Deus poderia fazer 
tal milagre.

Jesus tocou a mão da mulher doente.  No mesmo 
instante ela ficou bem de novo.  Ela levantou-se 
para servir a Jesus e os discípulos.

Parecia que a cidade 
inteira se reuniu 
na porta naquela 
noite.  Pessoas 
doentes vieram 
– cegos, 
surdos, 
mudos, 
aleijados.

Mesmo as pessoas 
endemoninhadas 
se aproximaram 
de Jesus.  Será
que ele poderia 
ajudar a tanta 
gente?

Homens e 
mulheres 
atormentados 
por demônios 
estavam 
diante de 
Jesus.  Ele 
ordenou aos 
demônios 
que os 
deixassem.

Eles foram curados 
por Jesus e ficaram 
livres da doença.

Outros que vieram, 
estavam com rostos 
deformados por 
causa da lepra.

Jesus, o Filho de Deus, poderia ajudar.  Jesus 
realmente os ajudou.  Todos os que se aproximaram 
dele foram curados.  As pessoas que se arrastavam 
ao longo da vida de com muletas agora podiam 
andar, correr e saltar.

Jesus realizou outros 
milagres.  Uma noite, 
Ele e Seus discípulos 
foram para a casa de 
Pedro.  A sogra de 
Pedro estava muito 
doente, com febre.

Maria, a mãe de Jesus, contou a ele sobre o 
problema e, em seguida, disse aos servos para 
fazerem o que Jesus ordenasse.

Jesus, então, pediu a um 
funcionário para tirar o 
vinho de um grande pote 
e levar para o homem 
encarregado da festa 
prová-lo.  A água se 
transformara em 
vinho!  Bom 
vinho!  O 
melhor vinho!
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Agora ele estava 
perto de Jesus.

Subiram o doente para o
telhado da casa, os quatro

amigos fiéis retiraram
as telhas e baixaram o

amigo pelo buraco
no telhado.

Atrás da multidão, quatro homens tentavam ajudar 
o seu amigo doente a chegar até Jesus.  Mas eles 
não podiam se aproximar.  O que eles poderiam 
fazer?

Quando os 
demônios 
obedeceram, 
aquelas 
pessoas 
com medo 
e infelizes 
tornaram-se 
calmas e 
alegres.
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