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O AMBIENTE SOCIAL E RELIGIOSO PREDOMINANTE EM ISRAEL NA ÉPOCA DE 

JESUS 

O sonho messiânico foi comungado por muitos judeus da época de Jesus, porém de formas 

diferentes. Apesar de não haver certeza sobre o retrato exato dessa crença, podemos fazer uma aproximação 

mais ou menos aceitável sobre as expressões mais comuns do messianismo. Deve-se, para isso, partir de um 

conhecimento melhor a respeito do ambiente social e religioso predominante em Israel nesse tempo, além de 

avaliar como os diversos grupos manifestavam suas crenças. O primeiro estágio dessas manifestações 

populares se dava mediante motins e protestos espontâneos, oriundos especialmente de regiões agrárias, 

como a Galileia. Somente depois atingiam estágios ideologicamente mais avançados e politicamente mais 

conscientes. 

A atmosfera agrária foi o ambiente mais propício para o desenvolvimento e acolhida de lideranças 

engajadas em lutas de protestos contra o jugo imperial romano. Nessa fase os movimentos eram espontâneos 

e se encontravam ainda desarticulados. A maioria de seus líderes provinha do campo, não ocupavam cargos 

políticos nem exerciam influências políticas. Eram hostis às classes dirigentes romanas e autoridades judai-

cas e se mostravam descontentes com o sistema injusto implantado. Camponeses, geralmente 

semianalfabetos, desprovidos de órgãos políticos eficientes que os defendessem contra os abusos fiscais 

cometidos por autoridades, direta ou indiretamente ligadas ao poder público. Estavam submissos ao 

pagamento de pesados impostos, forçados a entregar parte das colheitas, do produto da terra, ao império que 

os dominava. Enfim, potencialmente predispostos a responder com motins e protestos mais generalizados e 

violentos.  Os movimentos messiânicos emergem desse ambiente. As lideranças messiânicas de origem cam-

ponesa faziam da violência um meio não só de resistência ativa, como também uma medida para incitar o 

povo a lutar contra um inimigo comum concreto, o Império Romano. Além desses, alguns movimentos 

populares constituídos de profetas e magos dispensavam a violência bélica como medida efetiva de alcançar 

a justiça de Deus. Os profetas anunciavam a aproximação do fim dos tempos, proclamavam a redenção 

mediante o julgamento iminente de um Deus vingativo. Para eles, a ira de Deus se encarregaria de implantar 

uma justiça mais eficiente, através da vingança divina. 

Logo no início do século em que nasceu Jesus há informações  sobre revoltas camponesas que 

estouraram em Israel, motivadas por uma reação popular contrária ao recenseamento. Ao que tudo indica, 

esse deve ter sido o início da erupção de uma série de protestos camponeses que abalaram a Terra de Israel 

no tempo de Jesus, condicionando uma onda generalizada de revoltas. O agravamento das questões sociais 

instauradas em Israel preparou um terreno fértil para o aparecimento de tensos e combativos movimentos 

revolucionários. As turbulências sociais e insurreições populares foram periódicas e generalizadas, desde a 

morte de Herodes, em 4 a.C., até a Grande Guerra de 66-70. Foi nessa fase social e politicamente complexa 

que os grupos messiânicos foram mais atuantes.  

A ESPERANÇA DO POVO  SOFREDOR 

Quando os israelitas estavam oprimidos no cativeiro egípcio, Moisés havia sido seu libertador. E 

quando, em seu Cativeiro na Babilônia, choravam pelo Monte Sião, Zorobabel, um príncipe da linhagem 

davídica, os havia conduzido de volta à Terra de Israel. Da mesma forma, quando estavam ameaçados de 

extermínio por Haman na Pérsia, Ester e Mardoqueu haviam salvo suas vidas. Ainda novamente, quando 

estavam sendo esmagados pelo tirano selêucida Antíoco, que havia manchado seu Templo, em Jerusalém, e 

tentado extirpar a religião judaica, o sacerdote-herói asmoneu, Judas o Macabeu, os havia conduzido à 

liberdade. A imagem popular de todos esses salvadores, de forma cumulativa plantou a semente das 



expectativas e esperanças messiânicas no pensamento do povo. As especulações sobre um Messias, “o 

ungido”, um rei que seria o governante escolhido por Deus para os judeus e todo o mundo, baseia-se em 

interpretações de vários versículos nos livros dos Profetas que pretendiam originalmente referir-se aos reis 

da antiga Judá. . As profecias, como Is 7; 9; 11; Mq 4-5 idealizam o rei como um novo Davi.  . Os relatos de 

promessa a Abraão (Gn 12; 17) possuem paralelos estreitos com as promessas a Davi, contendo a proposta 

de nome grande, nação grande, reis como descendentes e bênção abundante. 

É crença comum no Judaísmo que o Messias surgirá e restaurará o Reino de Davi em seu Estado e 

soberania originais, reconstruirá o Templo Sagrado de Jerusalém , reunirá os dispersos de Israel, e, em seus 

dias, todas as leis da Torá serão reinstituídas, como o tinham sido nos tempos antigos. 

 

MESSIAS DA ÉPOCA DE JESUS 

 

Historicamente, muitos personagens messiânicos apareceram na época de Jesus, alguns mais 

autênticos, outros pretensos messias, mas todos candidatos a restaurar a nação e libertar o povo. Não pode 

haver dúvida de que todos os messias que surgiram dentre os judeus nos tumultuosos tempos romanos eram 

homens extraordinários. Eram idealisticamente dedicados, fanáticos mesmo, em relação à sua religião, e ao 

mesmo tempo, inflamados por um amor patriótico por seu povo oprimido, sentimento esse que os conduziu 

a tentar a derrubada do domínio imperial romano, embora nenhum tenha obtido sucesso . 

A proposta majoritária desses personagens tendeu para o aspecto material, privilegiando as lutas 

humanas, em vista da libertação política. Mas isso não exclui a sua apresentação com características 

messiânicas, visando satisfazer a ansiosa e incessante busca pela chegada do verdadeiro Messias. A opressão 

romana foi motivo para o aparecimento de muitos destes candidatos a messias. Eles respondem às 

expectativas messiânicas do mundo judaico do I século, antes da queda de Jerusalém no ano 70, com suas 

diversas tendências. Exerceram o papel de falsos messias, pelo fato de impressionarem o povo com milagres 

baratos e desonestos. Eram acusados também de aliciarem o povo e se aproveitarem da sua ingenuidade. 

Tinham um poder de atração carismático muito especial, fazendo com que um considerável número de 

pessoas fosse magneticamente atraído por eles. O poder carismático revelava qualidades especiais de 

liderança cuja força era normalmente testada através de suas obras e realizações no meio do povo, tais como: 

milagres, curas, profecias, premonições e até mesmo por intermédio de inescrupulosas manifestações em 

público. O líder exercia influência no inconsciente coletivo da massa, a ponto de, em certas ocasiões, o 

controle passar a vigorar de forma obsessiva, arrogante e autoritária, chegando às vezes a levar uma 

multidão inteira à beira do suicídio. 

Diversos personagens, ao longo da história do Judaísmo, tentaram vestir as sandálias do Salvador, 

como demonstram as listas de alguns estudiosos. A lista se estende, nos rastros da história, para além dos 

tempos de Jesus e extrapola os limites do Judaísmo. Eis o nome de alguns:  Judas, o Galileu; Simão, o filho 

de José, Atronges; Teudas; Benjamim; o Messias Egípcio; dois outros Messias; Menahem ben Judah; Bar 

Kochba; Moisés de Creta; Ishak da Pérsia; Serene; Menahem; Abraão ben Samuel Abulafia; Nissim ben 

Abraham; Moisés Botarel; Asher Lemmlein; David Reuveni e Salomão Molko; Isaac Luria; Hayim Vital 

Calabrese e Abraão Shalom; Sabbatai Zevi e os Messias Cabalísticos; Shukr Kuhayl; Menachem Mendel 

Schneerso. 

É neste contexto que Jesus  cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. Dirigiu-se para Nazaré, 

onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. 

Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: “ O 



Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para 

sarar os contritos de coração , para anunciar aos cativos a redenção , aos cegos a restauração da vista, para 

pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor”.  E enrolando o livro, deu-o ao 

ministro e sentou-se; todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-

lhes: “Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir” ( Lc 4, 18-21). 

O MINISTÉRIO DE JESUS:   A ESCOLHA DOS DOZE 

Lucas diz que Jesus Cristo passou a noite orando antes de chamar Seus discípulos (Lc 6,12-13). Ele 

passou a noite inteira buscando a vontade do Pai antes de escolher os doze apóstolos. Embora fosse divino, 

Ele também era humano e, de forma humana dependente de Seu Pai celestial. Jesus como o Filho do 

Homem, muitas vezes nos mostra a importância de oração na vida de Jesus. Quando foi batizado, Ele estava 

orando (Lc 3,21). Quando as notícias a respeito de Jesus se espalhavam, e muita gente buscava-o para ouvi-

lo e para ser curada. Jesus ia para lugares desertos e orava (Lc 5,15-16). Antes da confissão de Pedro, Jesus 

estava orando (Lc 9,18). E, perto do fim, Jesus enfrentou a perspectiva das negativas de Pedro através da 

oração (Lc 22,32). Se o nosso Senhor estava tão consciente de Sua necessidade de comunhão com o Pai, o 

que dizer de nós? Jesus sabia que nem sempre estaria com os Seus discípulos (Lc 5,35), e então passou a 

noite sozinho em oração. 

Por que Jesus escolheu apenas doze apóstolos? O número doze não foi acidental. Havia doze tribos 

em Israel. O judaísmo do tempo de Jesus representava uma corrupção da fé do Antigo Testamento. Ao 

escolher doze apóstolos, Jesus enviou uma mensagem inconfundível aos líderes de Israel que foram 

desqualificados espiritualmente e, portanto, excluídos de Seu reino. Ao escolher doze apóstolos, Cristo 

estava, com efeito, nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Os doze apóstolos simbolizavam 

julgamento contra as doze tribos de Israel do Antigo Testamento. Eles eram perfeitamente comuns em todos 

os sentidos. Os homens que Jesus escolheu não possuíam nenhuma qualificação especial. Não eram ricos; 

eles não tinham uma posição social especial; não tinham educação especial; eles não eram teólogos 

treinados; não eram líderes religiosos de alto escalão; eram doze homens comuns. Do ponto de vista 

humano, esses doze homens eram escolhas estranhas, porque não eram educados, capacitados ou influentes. 

No entanto, do ponto de vista de Deus, eles eram a escolha perfeita - instrumentos fracos e imperfeitos 

através dos quais Seu poder seria exibido gloriosamente (1Cor 1,26-31). Antes que suas vidas acabassem, 

eles haviam sido usados para virar o mundo de cabeça para baixo (At 17,6 -7) 

 

O MINISTÉRIO DE JESUS:   A LEI E OS SAMARITANOS  

No tempo de Jesus, acreditava-se que a vontade de Deus estava expressa nas leis escritas que Moisés 

tinha recebido de Deus. Jesus veio dizer que a vontade de Deus não se pode reduzir a um código de leis, 

porque o essencial é o amor a Deus e ao próximo. O amor vale mais do que qualquer norma. Para Jesus, o 

próximo não  é só aquele de quem gosto, que é meu amigo. Próximo é todo o ser humano que precisa de 

mim. Jesus ilustrou suas palavras com o exemplo da parábola do Bom Samaritano ( Lc 10, 25-37). Com este 

exemplo, Jesus utilizou como exemplo do verdadeiro amor ao próximo. 

Por razões históricas, reinava entre judeus e samaritanos um grande ódio. Esse “ódio irreconciliável” 

entre judeus e samaritanos foi cultivado ao longo de quase mil anos de história. Tudo começou  com a 

separação dos Reinos do Norte e do Sul, em 931 a.C., quando Roboão ficou como rei em Judá, no Sul, e 

Jeroboão se impôs como rei em Israel, nas tribos do Norte. Os samaritanos fizeram resistência à 

reconstrução do templo de Jerusalém, após o retorno do exílio babilônico (cf. 2Rs 17,24-41 e Esd 4,1-5). Em 

Eclo 50,25-26 os samaritanos são considerados “um povo estúpido”. Uma interpretação rabínica de Ex 

21,14 diz expressamente que os samaritanos não são “próximos”. Do lado judeu, a hostilidade era tão grande 



que, nas sinagogas, os samaritanos eram frequentemente malditos; os judeus rezavam a Deus para não dar a 

eles nenhuma parte na vida eterna, recusavam um testemunho feito por um samaritano, não aceitavam 

nenhum serviço deles. 

A parábola do Bom Samaritano foi exposta a um doutor da lei que, confiando em seu conhecimento 

do Antigo Testamento e nas sutis interpretações que dela davam os rabinos, abordou a Jesus com a 

esperança de incitá-lo a discutir e derrotá-lo. Formulou uma pergunta a Jesus: “Mestre, que farei para herdar 

a vida eterna?” (v.25). Sem dúvida, pensava que Jesus lhe indicaria alguns ritos ou cerimônias novos, o que 

de alguma forma desacreditaria a Lei. Foi surpreendido, pois a resposta de Jesus foi: “Que está escrito na 

Lei? Como interpretas?” (v.26). Deste modo se viu privado de sua própria arma. No entanto, deu uma 

resposta hábil ao afirmar que a Lei se resumia no mandato de amar a Deus e aos homens. Jesus tomou outra 

vez a palavra: “Respondeste corretamente; faze isto e viverás” (v.28). De fato, este homem tinha a teologia 

certa, mas a questão é: Estava disposto a agir de acordo com ela? O seu estado intelectual era excelente; o 

seu desempenho ainda estava em dúvida. 

O doutor, porém, não quis deixar a questão parar ali. Queria justificar-se. Havia percebido que 

perguntara algo que já sabia. Em seu raciocínio faz outra pergunta para dar a entender que de princípio tinha 

a intenção de ir mais a fundo. Pergunta então: “Quem é o meu próximo?” (v.29). A contra pergunta, sobre o 

que se entende por “próximo” era justificada porque a resposta era discutível. De fato reinava acordo de que 

significava o membro do povo de Israel incluindo o prosélito pleno, mas não estava de acordo sobre as 

exceções: os fariseus se inclinavam a excluir os não-fariseus; os essênios exigiam que se odiasse “todos os 

filhos das trevas”; etc.  

O judeu vivia num círculo: o centro era ele mesmo, cercado por seus parentes mais próximos, então 

pelos outros parentes, e finalmente, pelo círculo daqueles que proclamavam descendência judaica e que se 

tinham convertido ao judaísmo. A palavra próximo tinha um sentido de reciprocidade: “ele é meu irmão e eu 

sou irmão dele”. Assim se fecha o círculo de egoísmo e etnocentrismo. 

Jesus não respondeu a pergunta diretamente, mas, sim, contou uma história. Certo homem descia a 

estrada de Jericó. Não é dito se era rico ou pobre. Ele caiu em mãos de salteadores, os quais depois de tudo 

lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto (v. 30). A estrada de 

Jerusalém para Jericó passa por um declive íngreme através de 64 terras desertas. A distância é de cerca de 

28 Km, e a estrada desce cerca de 1000 metros. É o tipo de paisagem selvagem em que os salteadores 

habitualmente agem. Aconteceu que um sacerdote passou por lá enquanto o homem ainda jazia ali. Visto o 

homem estar “semimorto”, o sacerdote provavelmente não poderia ter a certeza se estava morto ou não, sem 

tocá-lo. Mas se o tocasse, e o homem realmente estivesse morto, então teria incorrido a contaminação 

cerimonial que a Lei proibia (Lv 21.1ss). Poderia ter a certeza de conservar sua pureza cerimonial somente 

por meio de deixar o homem como estava. Poderia ter certeza de que não omitia ajuda a um necessitado 

somente por meio de ir até ele. Neste conflito, a pureza cerimonial ganhou a batalha. Não somente deixou de 

ajudar, mas, vendo-o, passou de largo. Os ouvintes da parábola devem ter aplaudido o fato do sacerdote ter 

negligenciado o homem ferido, e que os fariseus o julgariam justificado por não ter parado, como tendo o 

direito de passar longe. Outros autores e muitos pregadores justificam a atitude do sacerdote argumentando 

que ele não poderia demorar-se com este homem ferido, tendo em vista ter muitas pessoas a quem deveria 

atender com o seu trabalho. Este argumento é falho por não observar um simples detalhe geográfico. O texto 

diz que um homem “descia de Jerusalém para Jericó”. Mais a frente afirma que o sacerdote descia pelo 

mesmo caminho. Lembrando-se que o templo ficava em Jerusalém e não em Jericó, torna-se claro que o 

sacerdote não estava indo para o seu trabalho e, sim, voltando do mesmo. Desta forma, tinha todo o tempo 

necessário para atender o homem ferido. Aconteceu também que um levita passou por lá. Ele também era 

um personagem religioso de que se poderia esperar que se interessasse em ajudar um homem na sua 

necessidade. Mas também este era um homem interessado em questões de pureza cerimonial. Achou melhor 



não envolver-se, e vendo-o, também passou de largo. O levita estava ciente de que o sacerdote havia passado 

antes dele naquele lugar e que este nada havia feito. E é o exemplo de seu superior, que o detém. Ele pode 

dizer: “Se o sacerdote que está à minha frente nada fez, porque eu, um mero levita, devo me preocupar?”. 

Poderia também pensar que o ato de ele agora se atirar a essa tarefa seria uma espécie de afronta ao seu 

superior, uma acusação implícita contra ele, de desumanidade e dureza de coração. Os ouvintes decerto 

esperariam que um sacerdote e um levita fossem seguidos por um israelita leigo, aguardando uma história 

com um enredo anticlerical. Destarte, o efeito de Jesus ao introduzir o samaritano foi devastador. Jesus 

poderia ter contado uma história de um judeu nobre ajudando um odiado samaritano. Uma estória assim 

teria sido absorvida mais facilmente pelas emoções do auditório. Pelo contrário, um odiado samaritano é o 

herói da história. Jesus atinge um dos sentimentos de ódio mais profundos do auditório, e dolorosamente o 

expõe. 

Outro fator importante é o perigo pelo qual o samaritano passou ao transportar o ferido até a 

hospedaria. Uma das características cruéis da lei é que se o homicida em pessoa não pode ser encontrado, os 

vingadores do sangue têm o direito de matar qualquer outro membro da família, e depois qualquer 

conhecido não importa quão remoto seja e, finalmente, qualquer membro da tribo ou nação. Aqui, o 

pressuposto natural da história é que o samaritano levou o homem, descendo para Jericó. O samaritano, 

permitindo sua identificação, corre o grave risco de deixar que a família do ferido o procure para vingar-se 

dele. Afinal de contas, quem mais poderia ser encontrado?  A atitude de bondade do samaritano, nesta 

altura, não faria muita diferença. Aqui é verificada a sua verdadeira valentia. O problema não é sua coragem, 

mas o preço que ele está disposto a pagar para completar o seu ato de compaixão. Ao se retirar, deixou com 

o hospedeiro dois denários por conta, e mandou que o homem fosse cuidado. E isto não era tudo, pois 

qualquer coisa que o hospedeiro gastasse a mais, o samaritano obrigou-se a indenizar no caminho de volta. É 

um quadro muito atraente de um homem que fez mais do que o mínimo. Viu um homem numa emergência e 

fez tudo o quanto lhe era possível. Ao concluir a parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei: “Qual destes três 

te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?” (v. 36). O doutor  , a partir de 

si, pensa quando pergunta: “Onde está o limite do meu dever (v.29)?” Jesus lhe diz: “Pensa a partir daquele 

que sofre a necessidade, coloca-te na sua situação, reflete contigo mesmo: «quem espera ajuda de mim (v. 

36)?» A pergunta sempre deve ser feita desta maneira. Não é questão de distância entre as pessoas, mas de 

necessidade de uma e amor da outra. 

O MINISTÉRIO DE JESUS:   AS MULHERES 

A mulher no contexto religioso não precisava rezar três vezes ao dia, como todo judeu homem; não 

necessitava participar das festas em Jerusalém . Não faz parte de seu dever religioso, por exemplo, 

peregrinar a Jerusalém  por ocasião das festas da Páscoa, Pentecostes e das Tendas.  Era –lhe tolhida sua 

presença na Sinagoga entre os homens; ela deveria ficar num lugar separado e escondido, sendo que não 

poderia frequentar o lugar sagrado durante p período menstrual e imediatamente depois do nascimento de 

um filho. Além disso, a condição para dar início  a uma cerimônia religiosa era a presença de pelo menos 

dez homens judeus, ainda que houvesse uma assembleia de mulheres numerosas. As mulheres comparecem 

na Sinagoga apenas para escutar. Era-lhes vedado o ensinamento da Lei.  Às filhas, não constituía obrigação 

alguma ensinar a Lei. Alguns mestres radicalizavam , julgando preferível  queimar a Torá ( Lei) do que 

ensiná-las às mulheres. Em casa, à mesa , não  pronunciavam  a bênção e não tinham o direito de prestar 

testemunho, pois, consideravam-nas mentirosas. 

Diante desses detalhes relativos à situação concreta da mulher na época  de Jesus é possível  

identificar a sua Boa- Nova. Esta possibilita destravar as potencialidades abafadas nas mulheres pela milenar 

opressão no aspecto religioso. 



Durante a missão de Jesus , às mulheres é permitido segui-lo como “diaconisas e discípulas” ( Mt  

27, 55s). Elas fazem parte da assembleia convocada por Jesus e participam junto com os homens numa 

missão conjunta. Os horizontes da mulher se abrem, transcendendo os afazeres domésticos . É o que 

comprovam algumas passagens bíblicas, por exemplo: Marcos 15, 40-41; Lucas 8,2ª; Lucas 10, 38-42. 

Particularmente, esta ultima citação mostra até que ponto  as palavras de Jesus questionam os costumes da 

época. Maria escolheu a melhor parte porque não se prendeu à condição a ela relegada, preferindo sentar-se 

aos pés do mestre para ouvir sua palavra, o que na época era considerado  proibido às mulheres. 

  Todas as mulheres que tiveram um encontro pessoal com Jesus foram transformadas :  a viúva de 

Naim, a viúva pobre, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, a mulher adúltera, a sogra de Pedro, a mulher 

com hemorragia, A mulher curvada por enfermidade, a  mulher siro-fenícia,  a mulher samaritana, Marta, a 

mãe de Tiago e João e Maria, mãe de Jesus. 

 

O MINISTÉRIO DE JESUS:   OS POBRES ( DOENTES, COXOS,CEGOS) 

 Jesus anunciava que Deus ama e se interessa por todas as pessoas. Para Deus não existem pessoas 

mais importantes do que as outras. Todos, pequenos, pobres, os que ninguém respeita, têm o mesmo valor e 

são amados por Deus. Jesus convivia com todas as pessoas, ia a casa de todos os que precisassem dele, 

mesmo que fossem consideradas pessoas de atitudes duvidosas ou mesmo de má reputação. Para Jesus o que 

importava era devolver a dignidade de filhos de Deus a todos os humilhados. Observe:   

 1. Mateus 8,2-4 Cura de um homem com lepra (Marcos 1,40–45; Lucas 5,12–16) 

 2. Mateus 8,5-13 Cura do criado de um oficial romano (Lucas 7,1–10)  

3. Mateus 8, 14-17 Jesus cura muitos doentes (Marcos 1,29–34 – a sogra de Pedro ; Lucas 4,38–41) 

 4. Mateus 8, 23-27 Jesus acalma a tempestade (Marcos 4,35–41; Lucas 8,22–25) 

 5. Mateus 8,28-34 Cura de dois homens com espíritos maus (Marcos 5,1–20; Lucas 8,26–39)  

6. Mateus 9,2-7 Cura de um paralítico (Marcos 2,1–12; Lucas 5,17–26)  

7. Mateus 9,18-26 Ressurreição de uma menina (filha de Jairo) e cura de uma doente (A mulher com o fluxo 

de sangue) – (Marcos 5,21–43; Lucas 8,40–56)  

8. Mateus 9,27-31 Jesus cura dois cegos 

 9. Mateus 9,32-33 Cura de um mudo  

10. Mateus 12,10-13 Um homem com a mão paralítica (Marcos 3,1–6; Lucas 6,6–11) 

11. Mateus 12,22 Jesus e Satanás (Marcos 3,20–30; Lucas 11,14–23; 12,10) - Um endemoninhado que era 

cego e surdo 

 12. Mateus 14, 13-21 Jesus dá de comer a uma multidão (Marcos 6,30–44; Lucas 9,10–17; João 6,1–14) 

 13. Mateus 14, 22-33 Jesus caminha por cima da água (Marcos 6,45–52; João 6,16–21) 

 14. Mateus 14, 34-36 Jesus cura doentes em Genesaré (Marcos 6,53–56) 

 15. Mateus 15,21-28 Fé de uma estrangeira (Marcos 7,24–30)  

16. Mateus 15, 29-31 Jesus cura muitos doentes  



17. Mateus 15, 32-38 Jesus dá de comer a mais de quatro mil pessoas (Marcos 8,1–10) 

 18. Mateus 17,14-18 Jesus cura um possesso (Marcos 9,14–29; Lucas 9,37–43) 

 19. Mateus 20, 29-34 Jesus cura dois cegos (o cego Bartimeu) (Marcos 10,46–52; Lucas 18,35– 43) 
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