Um Homem Chamado Jesus

Capítulo 1: Dois Bebês Milagrosos
Baseado em Lucas 1.
Nossa história
teve início há cerca
de 2.000 anos, na
pequena cidade de
Nazaré, na Galileia.

Vivia nessa cidade uma jovem chamada Maria, que estava noiva de um certo
carpinteiro, de nome José.
Oi
Maria!

Oi
José!

Um dia, estando
Maria em sua
casa …

Te
amo!

Eu também
te amo!

…apareceu-lhe o anjo Gabriel.
Gabriel trazia uma mensagem
especial de Deus para ela.
Oi
Maria!

Meu nome é
Gabriel, e fui
enviado por Deus.

Não tenha medo, Maria.
Deus escolheu você para
ser a mãe do Seu filho
aqui na terra.

Você dará à luz ao
filho de Deus, e seu
nome será Jesus.

Maria ficou muito
surpresa por Deus
tê-la escolhido para
ser a mãe de Jesus,
o Filho de Deus.

Jesus governará
o povo de Deus, e
o Seu reino nunca
terá fim.

Está lembrada da sua
prima Isabel? Apesar de
já ser de idade e de não
ter filhos, ela está grávida
de seis meses.

Pode parecer algo
impossível, mas não
tem nada impossível
para Deus!

Depois de dizer
isso, o anjo foi
embora.

Pouco depois, Maria foi
visitar Isabel.

Oi, prima
Isabel. Estou
feliz de vê-la
de novo!

Vamos entrar. Tenho uma
história verdadeiramente
maravilhosa para lhe
contar.

Meu marido
Zacarias decidiu servir
no templo.

Não tema, Zacarias! Deus ouviu as
suas orações, e sua esposa Isabel
lhe dará um filho, o qual você
chamará João.

Enquanto Zacarias
estava orando no
templo, apareceulhe um anjo.

Mas como
é possível?
Minha esposa
e eu já somos
velhos demais.

Acredite na promessa
de Deus! Porque você
duvidou do que eu
lhe disse, não voltará
a falar até o bebê
nascer.

E desde que voltou
para casa, Zacarias
não conseguiu
mais falar. Apenas
escreve mensagens
numa lousa.

Estou muito
feliz de saber
que você vai
dar à luz! E
eu também
vim lhe trazer
notícias
maravilhosas.

Depois que Maria contou para a
prima o que acontecera com ela,
ambas agradeceram a Deus e
cantaram louvores a Ele.

Logo depois,
chegou a hora de
Isabel dar à luz
um menino.

Zacarias deve
estar orgulhoso
de ter um filho
que vai ter o
nome dele!

Maria ficou três meses
com a prima e depois
voltou para sua casa.

Mas Zacarias os surpreendeu e
escreveu que o nome do bebê seria
João, não Zacarias.
Nesse momento, Zacarias
conseguiu falar de novo, e começou
a louvar a Deus.

O menino João cresceu e se desenvolveu tanto em corpo como em
espírito. Quando ficou mais velho, João foi viver no deserto até ao
dia em que apareceu em público para falar ao povo de Israel.
Ele ficou conhecido
como João Batista.
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