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Comentário lição 02

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A ORIGEM DO PRECURSOR

De acordo com o primeiro capítulo do evangelho de Lucas, o nascimento de João Batista –
que aconteceu cerca de três meses antes do de Jesus – foi resultado da intervenção divina
direta e assinalou um importante evento na história da redenção humana. Um sacerdote
chamado Zacarias e sua esposa Isabel, a qual era estéril, viviam na região montanhosa ao sul de
Jerusalém. Eram ambos bem idosos e tinham uma vida devotada aos mandamentos de Deus .1

Ninguém acreditava mais numa possível gravidez de Isabel que, avançada em idade, não havia
gerado �lhos de seu marido Zacarias. Essa situação os �zeram carregar um fardo de uma fama
de maldição por causa da esterilidade, costume judaico da época. Contudo, na completude da
plenitude dos tempos, o mesmo anjo que visitou a Maria para anunciar a sua gravidez
milagrosa, já havia visitado a Zacarias e trazido a mensagem que tanto esperavam: o
nascimento de seu �lho.

As palavras que o anjo proferiu a seguir deixaram claro que Deus estava prestes a atender a
ambos os pedidos. Com efeito, seria mediante um �lho dado a Zacarias e a Isabel que o estágio
�nal do plano da salvação seria colocado em andamento. Quando o anjo explicou que o
menino converteria o coração dos pais aos �lhos e prepararia ao Senhor um povo bem
disposto, indicou que, por meio do ministério de João, a última profecia do Antigo
Testamento estava prestes a se cumprir (Ml 4) .1

João Batista veio ao mundo com uma grandiosa missão: preparar os caminhos do Messias. Sua
mensagem era dura, porém, estava centrada em apresentar e apontar para o Cristo, o esperado
do povo judeu que fora rejeitado por eles.
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A MENSAGEM DO PRECURSOR

João foi semelhante em muitos aspectos ao destemido profeta Elias. Por ser cheio do Espírito
Santo, foi um pregador da retidão moral. João demonstrou o ministério do Espírito Santo e
pregou sobre o pecado, a justiça e o juízo. Sua missão foi converter os rebeldes, à prudência
dos justos (Lc 1.17). Não transgrediu com a sua consciência, nem perverteu princípios
bíblicos, para conseguir posição social ou proteção. Seu propósito foi obedecer a Deus e
permanecer leal a toda verdade. Em suma: João foi um homem de Deus .2

Em um ambiente cercado pelo legalismo farisaico, João Batista aparece com uma mensagem
poderosa e contundente. Suas palavras denunciavam o pecado e apontavam para o caminho
da redenção: Cristo. João em todo o momento não reivindicou para si o estrelismo e a
atenção, mas procurou apontar a Cristo e sua obra de salvação.

A mensagem cristocêntrica de João contrasta diretamente com o sistema religioso até então
vigente e no qual criam os judeus, que era aquele estabelecido por Moisés. A expressão “a lei
foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo” (Jo 1.17) era um indicativo
claro da ruptura com o sistema mosaico que os próprios judeus haviam quebrado, exigindo
que uma melhor e perfeita aliança fosse oferecida a todos os homens (Jo 3.16; Rm 1.16; 3.21-
29). Embora à época essa mensagem não tivesse sido compreendida em toda a sua extensão,
mostra-nos como é maravilhoso perceber a extraordinária clareza da exposição do evangelho
da graça, sem barreiras de qualquer natureza .3

O VERBO, O PREGADOR E A PREGAÇÃO
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O profetismo na Bíblia sempre fez parte da ação de Deus na revelação da sua vontade e
propósitos para a humanidade. O próprio Deus sempre agiu por meio da fala. Toda a criação é
resultado de ordens verbais. Agora, Cristo é apresentado como o Verbo, também indicando
um Deus que age e intervém em favor do homem que criou […] Ele não só age diretamente
por intermédio da expressão verbal, como também se vale de arautos ou profetas para
anunciar os seus planos, decretos, promessas e juízos. Esse Deus que sempre fala – e de muitas
maneiras, como diz o escritor aos hebreus (Hb 1.1,2) – vai, mais uma vez, valer-se de um
profeta (e que profeta!). Agora, para o maior de todos os anúncios: a chegada do Messias
prometido .3

João Batista marca uma “mudança de chave” na história bíblica. Anteriormente a suas
palavras (e como último profeta representante do Antigo Pacto) Deus entregava sua
mensagem aos Seus profetas, que transmitiam os seus oráculos ao povo. Contudo, João
aparece como alguém que traz uma ruptura ao antigo sistema, pois agora Deus passaria a falar
com os seus por intermédio do Seu Filho (Hb 1.1,2).

Quanto a João Batista, além da sua aparência simples, o reconhecimento de quem realmente
era foi fundamental para o êxito da sua missão e do seu sucesso espiritual, pois soube
identi�car-se como somente “a voz do que clama no deserto”, ou seja, um pregador que
chamava as multidões ao arrependimento diante da iminente chegada do Messias e do juízo
eterno de Deus .3

Por �m, precisamos entender que João Batista sempre se afastou do estrelismo e do foco
central em seu ministério. Enquanto encontramos no texto Sagrado inúmeras referências de
religiosos do Templo reivindicando a atenção para si, João Batista sempre apontou para
alguém maior do que ele: Jesus Cristo.

João Batista deve servir de exemplo para a geração atual, que busca o foco principal em tudo, a
�m de agradar as massas com suas mensagens vazias de engrandecimento pessoal. Não fomos
chamados para encobrir o pecado com as nossas palavras de ilusão, mas sim para apontar a
redenção em Cristo e o arrependimento dos pecados que só pode ser encontrado nEle.
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Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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