MENSAGEM - 008
“ Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João”

[ João 1.6 ]

Na verdade, a história da humanidade tem registros de vários homens enviados por Deus.
Assim como Noé, Abraão, Isaque, Israel, Moisés, Davi e Daniel foram notícias na sua época como homens que
testemunharam da verdade do Deus criador dos céus e da terra e, falaram a respeito do messias que haveria de vir para
salvar o mundo de seu pecado, agora aparece João, o Batista, enviado da parte de Deus com uma boa notícia : O
MESSIAS CHEGOU.
A promessa do messias que tanto os homens de Deus profetizaram no passado, acabara de dar sinal de sua
chegada. O homem de Deus que é usado para este fim é o João Batista. Jesus estava sendo aguardado há várias
gerações. Esperado para libertar o povo oprimido e cativo. A dimensão da opressão que o povo estava passando era
espiritual, apesar da maioria pensar que fosse material. As epidemias, as doenças, a pobreza, as angústias, os coxos, os
leprosos e os cegos eram fatos que comprovavam o resultado das sequelas do estado mal da alma. Jesus, ao curar um
paralítico disse : Pois qual é mais fácil ? dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? - Mt
9.5. Uma coisa fica clara nesta passagem, aquele homem estava paralisado no leito devido o seu pecado. Isso significa
que ao Jesus PERDOAR seus pecados, o paralítico era liberado para andar. Jesus veio ao mundo comprometido com o
seu resgate.
Por que nós estamos recordamos o propósito da vinda Jesus ? Para que possamos apontar que o verdadeiro
enviado de Deus está comprometido com a missão de Jesus : Libertar vidas. O enviado possui uma característica
fundamental : Conhece a raiz do problema da humanidade. O mundo sofre com todas as sortes de desastres,
maldades e mazelas, mas tudo isto tem uma origem : O PECADO. Quando Deus manda um servo seu como enviado,
ele sabe exatamente que a única solução para libertar o povo é : JESUS CRISTO. Ele possui um alvo, e mesmo tendo
que enfrentar as perseguições ou atentarem para sua vida ele permanece fiel no seu propósito. Isto foi o que aconteceu
com os profetas do passado e agora iremos ver com a vida de João Batista.
Ousadia era uma marca do testemunho de João Batista. A Palavra de Deus diz que ele era cheio do Espírito de
Deus. Podemos dizer que as pessoas nas Escrituras Sagradas que foram reconhecidos como homens de Deus eram
caracterizadas pela mensagem do salvador. Elas traziam consigo a mensagem do Pai. Como está escrito : Jo 17.3 - E a
vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste.
Não estavam preocupados com a reação do povo, mas unicamente em agradar a Deus que os elegeu para anunciar o
“Plano de Salvação”. Não tinham como preciosas suas vidas a fim agradar aquele o alistou para o trabalho de anunciar o
Evangelho ao mundo. Sabemos que Evangelho significa : BOAS NOVAS. As Boas Novas de Salvação era a mensagem
que estava constantemente na sua boca. O messias era o centro de seus discursos.
Em Hebreus, tem um pequeno relato do que acontecia com os homens de Deus:
e outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados; foram serrados
ao meio; morreram ao fio da espada; andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e
maltratados (dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra.
Hb 11.36-38

Com João não foi diferente. Ele não se intimidava com a reação do povo. Ele sempre dizia: Raça de víboras,
quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ?
Assim como foram nos dias de Noé, Abraão, Isaque, Israel, Moisés, Davi, Daniel e João assim serão nos nossos
dias. Sempre houve e haverá um sistema político, um sistema religioso e um sistema social para intimidar os verdadeiros
homens de Deus. O próprio Jesus Cristo morreu como resultado do sistema religioso dos Judeus, o sistema político
Romano e o sistema social representado pelos anciãos do povo. Hoje nós podemos ver está mesma dificuldade para os
que querem viver piamente uma vida ao serviço do Reino dos Céus.
É importante estarmos falando sobre este assunto, porque existem muitos falsificadores da Palavra de Deus.
Você deve ter percebido que estamos sempre aconselhando a acompanhar estas mensagens juntamente com as
Escrituras Sagradas. Você tem o direito e o dever de verificar se estas mensagens estão de acordo com a Palavra de
Deus. O fato de Deus ter apresentado João Batista, como enviado de Deus é porque queria chamar a nossa atenção.
Existia naquela época vários João, mas o Batista, só aquele.
A palavra BATISTA, estava relacionado ao exercício do trabalho que João realizava. João apareceu pela
primeira vez batizando no rio Jordão. Então, o Batismo, era um ofício da sua carreira. Batismo significa : Morto para o
mundo e vivo para Deus. A sua chamada, como homem de Deus, era assim oficializada pelo caráter de seu modo de
vida. O que isto quer dizer ? Quer dizer que João só é reconhecido como enviado de Deus se o encontrassem
anunciando o messias e batizando em águas para o arrependimento. Vamos ser mais claros : Muitos dizem por aí que
são servos de Deus, mas quantos estão realmente pregando o Evangelho e preocupados em levar a mensagem de
Cristo para libertar os cativos e oprimidos ?
Vamos pegar exemplos práticos:
-

Você compraria um serrote cego?
Você compraria um livro sem letras?
Você compraria um relógio quebrado?
Você comeria frutas estragadas?

Não iria serrar absolutamente nada.
Como aumentaria seus conhecimentos?
É claro que não iria servir para dar as horas
Certamente não iria se alimentar.

Agora perguntamos :
VOCÊ ACREDITARIA NUMA PESSOA QUE NÃO VIIVE E NÃO PREGA O EVANGELHO ?
.
A grande descoberta que Deus queria que o povo chegasse, era concluir que João, é o Batista. Sabe porque?
Ao identificá-lo como enviado de Deus, que veio anunciar a chegada de Cristo, suas palavras teriam crédito. João amava
a Deus e aborrecia o mundo. Era fiel.

Lembre-se : Assim como João, existem pessoas espalhadas no mundo, pregando o Evangelho. Você pode e deve
identificá-las e aceitá-las como servo(a)s de Deus. Elas devem estar falando de acordo com as Escrituras Sagradas e
nós temos que conferir as suas palavras.
Até a próxima . . .

