
 

 

 

 
 

  MENSAGEM - 009 

 
 

“ Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de  todos 
virem a crer por intermédio dele ”     [ João 1.7 ] 
 

 
 

 Estamos de volta. Vamos continuar perseverando em conhecer as Escrituras Sagradas. 
 Este versículo veio esclarecer mais um pouco sobre a pessoa de João Batista. Estava sobre ele a grande missão 
de ser o exemplo de todo o seu discurso. A fala deve bater com a vida. 
 
  

Os quatro Evangelhos apresenta a pessoa de João Batista com frutos dos céus.  
 
 

 Mateus coloca João como aquele que batiza com água, para o arrependimento; 

 Marcos apresenta João como o mensageiro de Deus, para preparar o  caminho de Cristo; 

 Lucas fala de João como o profeta do altíssimo, porque precederás o Senhor. 

 João, o apóstolo, diz que João ‘o Batista’ é o escolhido por Deus para a dura missão de apresentar ao 
mundo em trevas, que Jesus é a luz verdadeira. 

 
 
Jesus Cristo deveria ser bem representado, porque disto dependia sua aceitação e força da sua ’Palavra’ como 

autoridade. João deveria brilhar tanto quanto Jesus. A esse respeito João não falhou, a ponto de ser confundido com o 
Mestre e de ele mesmo esclarecer que ele não era a luz verdadeira. Que dura missão os discípulos de Jesus hoje tem, 
pois o próprio Jesus falou que o menor discípulo é maior do que João Batista. Está escrito : [ Em verdade vos digo: Entre 
os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista; mas o menor no reino dos céus é maior do que ele 
–Mt 11.11]. Os ‘nascidos de mulher’ diz respeito aos que somente viram a ‘luz do sol’ e os que nasceram no ‘reino dos 
céus’ diz respeito aos que viram a ‘luz de Cristo’.  

João Batista veio testemunhar e testificar a respeito da Luz. Como já foi mencionado, a sua vida deveria assumir 
essa responsabilidade a ponto das pessoas virem a crer por meio de suas atitudes. Ele deveria dar prova de que existe a 
luz verdadeira e apontar para ela quando viesse ao mundo. Foi o que aconteceu quando Cristo apareceu para ser 
batizado no rio Jordão. Existe uma diferença entre ‘TESTEMUNHAR’ e ‘TESTIFICAR’. Testemunhar se refere a vida que 
se espalha pela luz que está no interior da pessoa, transformado pelo seu poder e Testificar se refere a compreensão e 
o anúncio desta nova vida com plena convicção de seu SER da pessoa que foi o autor desta maravilha.  

A Palavra de Deus diz que João era cheio do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas diz que o menino (João), 
crescia e se fortalecia em espírito. Viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Talvez 
estranhamos o fato pelo qual João viveu no deserto e foi lá que ele se fortaleceu em espírito. Mas uma coisa precisamos 
aprender ; Deus trabalha com os seus filhos sem a interferência do mundo. A pessoa que deseja conhecer Deus e ser 
seu semelhante, tem que ter uma caminhada a sós com Ele. Ninguém consegue aprender algo do Pai se não passar um 
bom tempo aos seus cuidados. Nenhum filho cresce apartado dos pais. Temos por pai : Mundo ou Deus? 



João teve um testemunho poderoso exatamente por que passou um longo tempo no deserto, examinando as 
Escrituras Sagradas e se enchendo da graça e do conhecimento de Deus. Separado da sociedade corrupta e do sistema 
religioso contaminado, aprendeu a verdade e descobriu que Jesus era a luz verdadeira. Se João não tivesse andado 
com Deus naquela caminhada no deserto, muito provavelmente não teria sido o que foi. Isto vale para todas as pessoas 
que querem ter um encontro pessoal com Deus e seu filho Jesus Cristo.  João passou tanto tempo com a luz verdadeira 
que o seu brilho confundiu-se com o de Cristo. Ele estava tão envolvido com a verdade das Escrituras no deserto que ao 
retornar para a sociedade teve um choque com o povo mergulhado no engano e nas trevas. A sua mensagem era 
sempre falando para que o povo se arrependesse de seus pecados e fossem batizados para o perdão de seus pecados. 

O mundo da época de João achava que estava na luz, porque tinha os religiosos como seus guias. Mas estavam 
todos cegos espiritualmente. Ele veio para mostrar a diferença e testemunhar da luz verdadeira. A diferença era 
perfeitamente notada pelo fato de que eles se encontravam perdidos como ovelhas que não tem pastor. Apesar de terem 
os Fariseus, Saduceus, Escribas e Essênios que representavam a classe religiosa o povo estava com a alma cansada e 
oprimida. Algo as deixavam inquietas a ponto de se aglomerarem aos montes para ouvir João pregar e batizar nas 
proximidades do rio Jordão. O mesmo acontece nos dias atuais, pois apesar de o mundo está cheio de religiões tantas 
quantas podemos imaginar, as pessoas andam sem paz procurando um consolo e passando de comunidade a 
comunidade procurando um repouso.  

Mas como está escrito : Mateus 11.25-30 
 
Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas 

coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.  
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai; e 

ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 
 Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 
 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso 

para as vossas almas.  Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve. 
 
 
 A passagem é clara: “Deus está a procura de pessoas que querem conhecer plenamente o Pai e o Filho. A estes 

Deus vai revelar o seu poder e maravilhas. E a maior delas é descobrir os mistérios que cercam o assunto da Vida 
Eterna e a conquista do paraíso celestial.  

II Cor 2.9-10, Diz : Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem 
penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus no-las revelou 
pelo seu Espírito; pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmos as profundezas de Deus. 

Você quer descobrir os mistérios da vida? Comece imediatamente a ouvir Jesus falar através de sua Palavra. 
Esta ação exige uma disposição, um sacrifício, uma dedicação justamente porque o mundo oferece muitas ocupações, 
diversões e atrativos. Você terá que escolher: Deus ou o mundo. 

Estas mensagens o ajudaram a entender o que João sentiu ao ter passado um bom tempo examinando as 
Escrituras. O que ele aprendeu na sua jornada no deserto com Deus, foi o bastante para enfrentar o mundo em pecado, 
a ponto de não esconder a verdade do pecado de herodes, quando foi decapitado na prisão. Mas uma coisa ele tinha, 
mesmo estando preso: Paz no coração e certeza de Vida Eterna. A sua vida foi marcada por uma atitude de coragem de 
quem tinha uma missão a realizar: Ele não descansou enquanto tinha pessoas que precisavam ouvir sobre Jesus Cristo: 
A LUZ VERDADEIIRA. Você, agora, está sendo um alvo do testemunho de João Batista, assim como também nós fomos 
um dia. Nós optamos em andar com Deus e não nos arrependemos a ponto de Testemunhar através destas cartas. 
Esperamos que escolha o caminho da LUZ. 

 
 

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 . . . 


