
INSERT ABOUT THE WATER

Conseguimos entender o poder que a água, por si só, 
contém. Mas o que poderia acontecer quando ela é 

usada junto com outro elemento poderoso – a fé? Aqui 
estão alguns exemplos de eventos importantes que 

aconteceram através da fé – e a maioria deles através 
da água – no passado, em famosos locais bíblicos 

ao redor de Israel.I S R A E L

Os 7 locais em

Segundo a Bíblia, um anjo desceria e moveria a água 
deste tanque, e, quem entrasse nele primeiro, seria 
curado de qualquer doença que tivesse. Lá, Jesus curou 
um homem que tinha uma enfermidade por 38 anos.

Neste lugar, Jesus mostrou Seu poder várias vezes. 
Foi lá que Seus discípulos pescaram a noite toda e não 
apanharam nada, mas, ao seguirem a instrução de Jesus 
de lançar a rede no lado direito do barco, eles pegaram 
vários peixes. 

O rio Jordão é um dos lugares mais importantes da 
Terra Santa. Foi lá que Jesus foi batizado e começou 
Seu ministério. Um homem leproso chamado Naamã 
também mergulhou sete vezes neste rio e foi purificado 
de sua lepra. 

O Monte Hermom está localizado no ponto mais alto de 
Israel e todo o suprimento de água do país depende dele. 
A água derretida da montanha coberta de neve alimenta 
três rios em sua base. Eles formam o rio Jordão. Neste 
monte, entre outras coisas, Deus determinou bênção e 
vida para sempre.

Tanque de Betesda 

Mar da Galileia

Rio Jordão 

Monte Hermom

1

2

3

4



Você pode estar pensando: 
“Interessante, mas como isso pode ser 

relevante para mim hoje em dia?” Vamos 
explicar para você na próxima página.
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No passado, havia tanques neste lugar, 
onde as pessoas se purificavam antes de 
ir ao Templo. Em algum lugar desta região, 
dois dos apóstolos de Jesus realizaram um 
maravilhoso milagre: um homem aleijado 
foi curado.

Lá, Jesus encontrou um cego de nascença. 
Ele cuspiu no chão, fez lama com Sua saliva, 
colocou-a nos olhos do cego e disse-lhe 
para ir a este tanque e lavar-se. O homem 
creu e, quando lavou os olhos, ele recebeu 
sua visão. 

O corpo de um homem chamado Lázaro 
foi colocado neste lugar. Depois que ele 
já estava morto por quatro dias, Jesus 
pediu que a pedra do túmulo fosse 
removida e chamou Lázaro para sair. 
Incrivelmente, ele saiu vivo. 
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