
Explorando as Maravilhas de Deus com Joa~o  Chaves: 
As Cataratas de Vito’ ria e o Vulca~o Paracutin

“Nas suas mãos estão as profundezas 
da terra, os cumes dos montes lhe 

pertencem. Dele também é o mar, pois ele o 
fez; as suas mãos formaram a terra seca.” 

(Salmo 95:4–5).

Fatos interessantes sobre as Cataratas de Vito’ ria: 

•	 Estas lindas quedas de água se encontram ao longo do rio Zambeze.

•	 Formam a fronteira entre dois países: A Zâmbia e o Zimbabué.

•	 Acredita-se que o grande missionário, médico e explorador David Livingstone 
foi o primeiro europeu a ver estas cataratas (em 16 de novembro de 1855).

•	 É considerada uma das maiores quedas de água do mundo. As outras enormes 
cataratas são a Catarata do Niagara (na fronteira entre o Canadá e os EUA) e 
a Catarata do Iguaçu (na fronteira do Brasil e Argentina).

João Chaves

Que dia maravilhoso 
para desfrutar do Rio 

Zambeze!

Oh não, esqueci 
da catarata! 

Tenho que ir para 
a margem.

 Eu poderia 
remar o dia 

inteiro …

Cataratas de Vito’ ria



Fatos interessantes sobre o Vulcão 
Paricutin:

•	 Está localizado no México, no 
estado de Michoacán.

•	 O vulcão não existia até 1943.

•	 Certo dia, em 1943, de um 
momento para o outro ele 
começou a se elevar no meio do 
milharal de um fazendeiro.

•	 Este alcançou o seu auge em 
1952, a última vez que o vulcão 
entrou em atividade.

•	 Duas cidades foram evacuadas 
e toda sua estrutura foi 
soterrada pela lava. Os 
habitantes dessas cidades 
mudaram-se e construíram 
outras duas cidades.
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João Chaves

Vulca~o Paricutin

Paricutin—
um vulcão 
fascinante.

Será que isto 
é o começo 
de um novo 

vulcão?

Então foi assim 
que começou!
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