
A Cidade de Cafarnaum
Cafarnaum ficava localizada na costa nordeste do Mar da Galileia.
No seu Evangelho, Mateus se refere a Cafarnaum como sendo a cidade 
de Jesus, apesar de Jesus não ter nascido ali nem seus pais. “Entrando 
Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria 
cidade.”¹ Contudo, Jesus realizou muitos milagres em Cafarnaum. 
Pregava muitas vezes na sinagoga da cidade, sinagoga essa que foi 
construída por um centurião romano.²
Era em Cafarnaum, uma cidade de pescadores que Pedro morava. 
Certa vez, Jesus curou a sogra de Pedro, pouco depois de ter pregado 
na sinagoga de Cafarnaum.
Foi na região de Cafarnaum que Jesus escolheu vários de Seus 
discípulos: Pedro e seu irmão André, João e Tiago,³ assim como 
Mateus.⁴
Apesar dos habitantes de Cafarnaum terem visto Jesus fazer muitos 
milagres, a maioria das pessoas não acreditaram e o rejeitaram.⁵

¹ Mateus 9:1
² Lucas 7:1–10
³ Marcos 1:16–34

⁴ Mateus 9:1, 9
⁵ Mateus 11:23   
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