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Eu quero um filho
como nenhum
outro
12.05.2019
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Incríveis notícias para papai Zacarias e mamãe Isabel Lucas 1:11-17
11. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso.
12. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo.
13. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias; sua oração foi ouvida. Isabel,
sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João.
14. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa
do nascimento dele,
15. pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida
fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento.
16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus.
17. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o
coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar
um povo preparado para o Senhor".
12.05.2019
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Um homem com nenhum
outro
“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.
Mateus 11:11
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Um homem com nenhum
outro
João Batista
• Filho de Zacarias e Isabel. Ambos de família sacerdotal.
• Zacarias – sacerdote do turno de Abias.
• Isabel – da descendência de Arão, parente de Maria.
• Nascido 3 meses antes de Jesus
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João

1:19-34

19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém
sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu?
20. Ele confessou e não negou; confessou:
Cristo.

Eu não sou o

21. Então, lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse:
Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não.
22. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que
nos enviaram; que dizes a respeito de ti mesmo?
23. Então, ele respondeu:
Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como
disse o profeta Isaías. (Isaías 40:3)
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João

1:19-34

24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus.
25. E perguntaram-lhe:
Cristo, nem Elias, nem o profeta?

Então, por que batizas, se não és o

26. Respondeu-lhes João:
mas, no meio de vós, está quem vós não conheceis,

Eu batizo com água;

27. o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das
sandálias.
28. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava
batizando.
29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse:
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!
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João

1:19-34
30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia,
porque já existia antes de mim.
31. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel,
vim, por isso, batizando com água.
32. E João testemunhou, dizendo:
como pomba e pousar sobre ele.

Vi o Espírito descer do céu

33. Eu não o conhecia; aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse:
Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o
Espírito Santo.
34. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
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Um homem com nenhum
outro
João 1:19-34
1. Sabe quem não é.
“Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém
sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou
e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo. Então, lhe perguntaram:
Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta?
Respondeu: Não.” v. 19-21
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Um homem com nenhum
outro
João 1:19-34
2. Sabe quem é.
Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles
que nos enviaram; que dizes a respeito de ti mesmo? Então, ele respondeu:
Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías... o qual vem após mim, do qual
não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias.” v. 23-24,27
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Um homem com nenhum
outro
João 1:19-34
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3. Sabe o que deve fazer. v. 24-26
“Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E
perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o
profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água; mas,
no meio de vós, está quem vós não conheceis” v. 24-26
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Um homem com nenhum
outro
João 1:19-34
4. Sabe quem é Jesus:
a) Ele é Deus.
“É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem
a primazia, porque já existia antes de mim... Pois eu, de fato,
vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.” v. 30 e 34
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Um homem com nenhum
outro
João 1:19-34

b) Ele perdoa e nos limpa dos nossos pecados.
“No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! .” v. 29
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Um homem com nenhum
outro
João 1:19-34
c) Ele é quem faz não homens bons, mas homens novos.
“Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel,
vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo:
Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.
Eu não o conhecia; aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse:
Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o
Espírito Santo.” v. 31-33
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Um filho como nenhum
outro
Mas, em todas estas coisas somos mais que

vencedores, por meio daquele que nos amou.
Romanos 8:37

Precisam de pais como nenhum
É necessário que Ele (Jesus) cresça e que eu
diminua.
outros
João 3:30
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