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PRINCIPAIS LUGARES POR ONDE JESUS PASSOU 
_______________________________________________________________________________________ 

Regiões 

O mar da galileia possuía 3 nomes: _____________________, ___________________ e 

______________________. 

A região da ________ era a mais importante daquela época. Considerada uma 

__________________________. 

Uma região importantíssima para Jesus foi a ____________________. Era considerada 

uma ____________________ e seus habitantes considerados “caipiras”. Lá Jesus foi 

________, ________ e _________ seu ministério. 

Samaria era uma região por onde os judeus _____________________ devido ser 

habitada por judeus que se misturaram com outros povos. 

Jesus quebra esse ______________ e não evitava passar por lá, nos mostrando que não 

devemos ser __________________ e _________________ a quem quer que seja. 

Jesus também passou pela região de _____________, que significa dez cidades. 

Outra região importante por onde Jesus passou foi a região da __________ (antiga região 

habitada pelos _________________). 

Todas essas regiões eram ________________ por mandatários colocados pelos 

________________. 

Cidades 

Belém, na Judéia, foi a ____________________________ para se cumprisse a profecia. 

Também foi onde os _________________________ foram visitar Jesus. 

Na cidade de _____________ se deu a ________________________ de Jesus. Ali, 

também, Jesus começou seu ____________________________. Provavelmente era um 

vilarejo que continha cerca de _____________ e moravam cerca de ______________. 

Em ____________________ Jesus iniciou o seu _________________________ ao 

transformar a água em vinho em um casamento. 

Após os ____________, Jesus foi morar em _________________ e esta se tornou sua 

cidade. 

______________ tornou-se uma cidade importante no ministério de Jesus, pois foi lá que 

ocorreu a ___________________________________________. 

______________ eram cidades da _______________ e lá Jesus curou a filha da 

Cananéia. A Fenícia era o lar dos antigos _________________. 

Em ____________________________ Jesus prediz a sua morte e Pedro _____________ 

que Jesus é o Cristo, o filho do Deus vivo. 
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Em Naim, Jesus ressuscita o ____________________________. 

Em ______________ (mesma cidade do velho testamento), acontece a cura do 

_____________________ e Jesus janta com ______________. 

Jesus não nega a salvação a quem realmente _____________________. Assim ocorreu 

com Zaqueu. 

__________________ era o lar der Lázaro e suas irmãs. Jesus não dormia em 

____________________ quando ia para lá. Possivelmente, dormia na casa de Lázaro, 

pois eram muito _____________. Betânia ficava a cerca de _________________ de 

Jerusalém. 

Lázaro não era um dos que _______________________________ para cima e para 

baixo. Não tinha nenhum “cargo” com Jesus. Mas era algo muito mais importante que 

tudo isso: ________________________________! 

Prefira ser ___________________________ a ter um 

___________________________________. 

Judas tinha um cargo importante na igreja de Jesus e era ________________________. 

Jerusalém era a _________________________, era a cidade do ________________ e foi 

onde Jesus foi __________________________ e ______________________. 

 
Tarefa pra casa:  
 
Revisar as apostilas e estudar material de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas: 1,0 

 Presença: 1,0 

 Tarefas: 2,0 
 

      

 


