
Leitura do Antigo Testamento: Malaquias 3:1-3 , 4:5-6 – Leitura do Novo Testamento: Lucas 1:5-
25 , 57-80 

Eis o Rei
 “O Rei Proclamou”

 Mateus 3:1-6
   Os 39 livros do Antigo Testamento podem ser resumidos em dois versículos “suporte de livros”.

Gênesis 1:1 – Deus criou a habitação perfeita para o homem e iniciou um relacionamento
pessoal com ele.

Malaquias 4:6 – o homem ainda vive na dolorosa separação do amor de Deus.
Mais de 4000 anos de história humana; mais de 70 gerações de pessoas, que testemunharam
os maiores milagres de Deus e experimentaram o castigo mais severo de Deus, mas nada disso
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mudou seu coração para Deus. Por quê?

“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem
pode saber?” Jeremias 17:9

O que uma geração permite com moderação, a próxima geração
desculpa em excesso, e a terceira geração adota como

um padrão novo, mas inferior.
Malaquias 4:5-6 foi a última palavra de Deus por 400 anos. Não havia profetas, nem mensageiros
angélicos, nem atos de castigo ou bênçãos milagrosas de Deus.

Durante aqueles 400 anos de silêncio, Deus preparou o cenário mundial para a primeira vinda
de Jesus como o Messias, o Salvador, para redimir o povo de Deus de seus pecados.

“Na plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de uma mulher; nascidos debaixo da
lei, para redimir os que estão debaixo da lei”. - Gálatas 4:4
Durante os últimos 2000 anos , Deus preparou o cenário mundial para a segunda vinda de
Jesus como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores.

“Imediatamente após a tribulação… então verá o Filho do homem vindo nas nuvens com poder e
grande glória.” – Mateus 24:29-30

O objetivo de Mateus ao escrever seu evangelho é provar que Jesus era e é o Rei que um dia
governará o mundo.

Capítulo 1 – Jesus provou ser o Rei em virtude de Seu nascimento milagroso.
Capítulo 2 – Jesus provou ser o Rei em virtude do comportamento dos magos que o adoravam e
do rei Herodes que o temiam.

Capítulo 3 – Jesus provou ser o Rei em virtude da maneira como João Batista anunciou Sua
chegada – Jesus recebeu o mesmo “arauto” que era devido um rei.
João foi o “arauto” oficial, inaugurando o ministério terreno de Jesus Cristo e exortando o povo a
preparar seus corações para a vinda do Rei.

1. Seu Legado Espiritual – Mateus 3:1-4 – “Naqueles dias veio
João Batista, pregando no deserto da Judéia”.

O nome “João” significa “Jeová é Misericordioso”.

O título “Batizador” foi por causa do que ele fez; João batizou aqueles que desejavam se
arrepender de seus pecados e preparar seus corações para a vinda do Rei.
O pai de João era Zacarias, um sacerdote que servia no Templo de Jerusalém, e sua mãe era
Isabel, uma mulher idosa que não conseguia conceber.

Seis meses antes de dizer a Maria que ela daria à luz Jesus, o anjo Gabriel disse a Zacarias que
Isabel teria um filho, que eles deveriam chamá-lo de João e que ele seria um dos maiores
homens de Deus.

Porque Zacarias duvidou de Gabriel, Deus o deixou mudo até que Isabel deu à luz seu filho.
No momento do nascimento de João, Zacarias e Isabel o reconheceram como um presente de
Deus e o dedicaram de volta a Deus para Seu uso e Sua glória.
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Aos 14 anos, João fez o Voto Nazireu de se abster de bebidas intoxicantes, permitir que seu
cabelo crescesse e se abster de tocar nos mortos. (Sansão e Samuel)

Aos 16 anos, João adotou o estilo de vida de Elias, vestindo um manto de pelo de camelo preso
por um cinto de couro e vivendo da terra.
Depois que seu pai e sua mãe morreram, John decidiu viver no deserto, saturar-se com o estudo
das Sagradas Escrituras, a fim de desenvolver uma “mentalidade do reino”!

João se convenceu de que estava vivendo no dia em que o Reino de Deus se tornaria uma
realidade.
João sabia que Deus o havia concebido, dado à luz, treinado e equipado para um serviço
especial, e ele sabia que havia chegado a hora de chamar o povo para se arrepender de seus
pecados e preparar seu coração para a vinda do Reino. de Deus.

2. Seu Ministério Singular – Mateus 3:1-5 – Versículo 2:
“Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus”.

Bethabara, que significa “casa do vau”, é onde João começou a pregar e Jesus veio para ser
batizado.

Os historiadores acreditam que mais de um milhão de pessoas fizeram a jornada de 30 milhas
nesta área selvagem para ouvir este homem de aparência selvagem pregar um sermão muito
simples de dois pontos:

Arrependa-se – o Rei está vindo!

Arrependimento é o ato de nos afastarmos de nossos pecados e nos voltarmos para o Salvador.
Arrependimento não é algo que devemos fazer para ser salvos.

Arrependimento é a obra de Deus em nossas vidas como a evidência de que fomos salvos.

O que atraiu milhares de pessoas ao deserto para ouvir João Batista pregar foi o desejo de
serem perdoados de seus pecados e de estarem preparados para a vinda do Rei.

3. Sua Sagrada Memória – Mateus 11:11 – “Entre os nascidos de
mulher, não surgiu outro maior do que João Batista”.

João Batista foi uma criança única, nascida de uma concepção milagrosa, cheia do Espírito
Santo antes de deixar o ventre de sua mãe e dedicada a Deus por seus pais.

Ele desejava viver no deserto para evitar o pecado na cidade e mergulhar no estudo das
Escrituras.

O que engrandeceu João Batista foi sua disposição de arriscar a própria vida para proclamar
uma mensagem de Deus totalmente diferente do que estava sendo pregado naquele
dia; chamar as pessoas ao arrependimento de seus pecados e preparar seus corações para a
vinda do Rei.
Aqueles que receberam a mensagem de João foram as primeiras pessoas a seguir a Cristo
quando Ele iniciou Seu ministério terreno e entre os primeiros a serem chamados de “cristãos”
em Antioquia.

A esse respeito, todo cristão deve a João Batista uma dívida de gratidão.
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