
A Cidade de Nazaré
No tempo de Jesus, Nazaré não passava de uma pequena 
cidade. Filipe, que se tornaria um dos discípulos de Jesus, disse 
para Natanael: “Encontramos o homem de quem Moisés e os 
profetas escreveram: Jesus de Nazaré.”

“Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?”1 Perguntou Natanael. 
Ninguém iria procurar o Messias nessa cidadezinha rural, distante 
das principais rotas comerciais.

José e Maria também estavam morando em Nazaré, quando o 
anjo Gabriel apareceu primeiro a Maria e depois a José para lhes 
dizer que Maria iria ficar grávida do Menino Jesus.2 Mais tarde, 
José, Maria, e o garotinho Jesus também viveram em Nazaré, 
depois que regressaram da sua fuga para o Egito.3

Jesus passou a maior parte da sua infância e primeiros anos 
da idade adulta em Nazaré, onde viveu até começar o Seu 
ministério. 

Referências: 
1 João 1:45–46

2 Lucas 1:26–35, Mateus 1:18–25 

3 Mateus 2:13–23
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