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AULA 2. Cafarnaum, lugar de muitos milagres 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 

 
Nessa aula conheceremos Cafarnaum, a vila de pescadores que Jesus operou muitos milagres. 
Este lugar é conhecido como a base ministerial de Jesus, pois durante o período em que exerceu 
o Seu ministério, Ele morou nessa vila. 
Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum, então as pedras daquele lugar exalam a Glória de 
Deus. 
 
Quando Jesus escolhe um lugar para estar, esse lugar se transforma em algo muito especial. E 
assim é Cafarnaum. Um cantinho na Galiléia, bem na beira do mar, que tem marcas de milagres 
e mais milagres. 
 
Jesus escolheu morar nas nossas vidas. Por onde Ele passa, não tem como ficar igual. Cada um 
de nós tem algo muito especial, diferente, porque Jesus escolheu essa casa espiritual para 
habitar. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 8:14-16 ; Marcos 1:21-28; Mateus 9:6-8 ; Marcos 2:4-12 
 

OBJETIVOS: 

  
O objetivo dessa aula é conhecer Cafarnaum, uma vila de pescadores a beira do mar da Galiléia 
que foi marcada pelo poder e pelos milagres de Jesus. 
 
Levar a criança a entender que Jesus escolheu fazer morada em Cafarnaum, e isso fez desse 
lugar um celeiro de milagres. 
 
Jesus escolheu morar nas nossas vidas, por isso somos muito abençoados e benditos. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças podem se sentir desprivilegiadas ou menos importantes do que os outros por 
aquilo que elas tem, por características físicas, condições familiares ou por sofrerem bullying. 
 
Nessa aula entenderemos que a coisa mais importante que temos em nossas vidas é a presença 
de Deus e Ele nos escolheu para fazer morada. 
 
A presença de Deus é tudo nas nossas vidas, e isso faz de nós pessoas especiais. Somos 
morada do Altíssimo. 
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
 Leve para a aula um espelho escondido em um livro. Revele para a criança apenas no 

momento certo da atividade. 
 Inicie a aula pedindo para que cada criança faça um desenho da sua casa dos sonhos, o 

lugar aonde desejariam morar. Vale usar a imaginação e criar um lugar que pode não 
existir ainda. 

 
 

MINISTRANDO: 

 
Hoje conheceremos um lugar muito especial de Israel: a vila de Cafarnaum. 
Cafarnaum pertence a região da Galiléia, e é banhada pelo mar da Galiléia. 

 
Depois que Jesus cresceu e começou o Seu ministério, Ele 
escolheu Cafarnaum para passar boa parte do tempo. Por 
isso esse local é conhecido como a base ministerial de 
Jesus. 
 
Em Cafarnaum muitos milagres aconteceram. 
 
Vamos relembrar alguns deles? 
 
 

 
Quando a sogra de Pedro estava muito doente, com uma febre tão forte que poderia mata-la. 
Quando Jesus segurou na mão dela a febre imediatamente foi embora e ela ficou completamente 
curada 
 
(Imagens do local aonde era a casa da sogra de Pedro. Em cima das ruinas foi construída uma 
igreja católica) 
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Em Cafarnaum muitos milagres aconteceram, leprosos foram curados, paralíticos começaram a 
andar, pessoas perturbadas pelo mal foram libertas. 
 
Muitos desejavam participar desse mover de milagres de Cafarnaum. 
Certa vez, Jesus estava ministrando em uma casa, e tinha tanta gente, mas tanta gente que não 
cabia mais ninguém na casa. Mas um homem paralítico tinha 4 amigos que estavam 
determinados em ajuda-lo a viver o seu milagre. 
Então eles levaram ele até o teto da casa e o desceram no meio da sala aonde Jesus estava. 
Aquele homem foi curado imediatamente por Jesus. 
 
São muitas historias lindas que aconteceram nessa cidade. Imaginem que maravilhoso deveria 
ser ter Jesus como vizinho? 
 
Hoje o que foi encontrado da cidade está preservado, mas não é possível ver uma casa inteira 
construída. Apenas as suas ruinas 

 
 

 
 
E o mar da Galiléia, continua alí... com uma vista incrível!!!! Esse mar foi palco de tantos milagres. 
Quantas vezes a Bíblia fala sobre esse lugar, não é mesmo? Foi nessa praia que Jesus chamou 
Pedro e André para serem seus discípulos, onde aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, 
onde houve a grande pesca! 
 
Incrível o cenário aonde tudo isso aconteceu.  
 
Quando Jesus escolhe um lugar para estar, esse lugar se torna muito especial. 
 
Agora eu vou mostrar para vocês um lugar mais que incrível que Jesus escolheu para morar até 
Ele voltar. Mas vou mostrar para cada um de uma vez, e não pode contar para o amigo o que viu, 
ok? 
 
(mostre o livro com o espelho para cada um) 
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Cada um de vocês é a morada mais especial do mundo que Jesus escolheu 
para morar. Isso é o que faz se nós pessoas tão importantes e especiais. 
Somos morada de Cristo, Ele habita nos nossos corações e AMA viver nesse 
lugar. 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor, eu te agradeço por ter a oportunidade de conhecer os seus milagres. Te agradeço 
especialmente por fazer de mim a sua morada. Eu te amo Senhor, e desejo que o Senhor habite 
sempre na minha vida. Em nome de Jesus, amém.” 
 

VERSÍCULO: 

 
“Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? I Coríntios 3:16 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
- Qual o nome do local que foi a base ministerial de Jesus? 
- Conte alguns milagres que aconteceram em Cafarnaum? 
- A cidade de Cafarnaum fica na beira de qual mar? 
- O que aconteceu no mar da Galileia? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Na beira do mar da Galiléia foi o lugar aonde Jesus fez a segunda multiplicação dos pães. Com 7 
pães e alguns peixinhos, mais de 4 mil homens foram alimentados (além de mulheres e crianças). 
Aquelas pessoas estavam há 3 dias seguindo Jesus, e já estavam com fome. Jesus não queria 
mandar aquelas pessoas para casa com fome, então Ele abençoou esses alimentos ofertados e 
multiplicou. 
Além das pessoas ficarem satisfeitas, sobraram sete cestos cheios!!! 
Deus nunca deixa os seus filhos desamparados. Quando buscamos a Ele, o suprimento 
acontece, e ainda sobra! Para viver o milagre as pessoas estavam no caminho certo, seguindo a 
Jesus, e uma oferta foi necessária. 
A nossa oferta sempre habilita a benção de Deus. Como é bom poder entregar com amor ao 
Senhor. Com Jesus sempre somos protegidos e abençoados. 
 

ATIVIDADE  

 

Com as casas que cada um desenhou no início da aula, crie uma vila. Pergunte os milagres que 

cada um precisa e profetiza que Jesus está passando por essa vila, ouvindo as orações e 

liberando bênçãos sem fim. 
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LEMBRANCINHA: 

 
Cada criança poderá confeccionar e levar para casa o seu peixe. 

 

 
Boa aula! 


