O evangelho de João
A Testemunha Da Luz
Jo. 1. 6-9
6Deus

enviou um homem chamado João 7para falar a respeito da luz, a fim de que, por
meio de seu testemunho, todos cressem. 8Ele não era a luz, mas veio para falar da luz.
9Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo.
Imagine a seguinte situação: você fez algo de errado e sabe que é errado. Mas para não ser punido
com uma semana sem game, defende seu erro como verdade. Você combina sua versão da história com
seu irmão e seus pais aceitam. Seu irmão agora é seu cúmplice no seu erro.
Cúmplice é aquela pessoa que é envolvida no erro da outra e ao invés de dizer a verdade, mente para
defender o culpado. Entendeu?
O apóstolo João, fala de um outro João, que ficou conhecido como João Batista, você sabe o motivo?
João Batista veio para ser testemunha da luz? Já sabemos que a luz é Jesus, portanto, João Batista
veio falar sobre Jesus, para que as pessoas cressem que ele era a luz do mundo!
O que podemos aprender sobre o testemunho de João Batista?
A testemunha foi enviada por Deus. v. 6
Você já parou para agradecer a Deus por sua bondade e generosidade? Veja de acordo com esses
versos que Deus enviou João Batista para testemunhar a respeito de Jesus. Mas Jesus é a luz do
mundo! Ele não precisava de uma testemunha! Então porque Deus enviou uma? Porque ele deseja nos
usar, quer que sejamos parte do seu plano. Deus não quer apenas que vejamos as coisas acontecerem,
antes ele quer nos tornar testemunhas da luz, o Seu Filho, Jesus.
A testemunha fala e vive a verdade. v. 7
Você já sabe o que é um cúmplice, mas consegue responder o que é uma testemunha? Testemunha é
aquela que com base no que ela sabe, ou viu, pode dizer a verdade. João Batista foi assim, Deus falou
com ele como reconheceria Jesus (Jo 1.32-33). Leia o texto.
Nós podemos, devemos, ser testemunhas de Jesus! Mas o que vamos dizer? Que Jesus é Deus (Jo
1.23; Is 40.3); Santo (Jo 1.27); o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo (Jo 1.29; Is
53.6-7); Poderoso e eterno (Jo 1.30); quem envia o Espírito Santo (Jo 1.33); o Filho de Deus (Jo
1.34); e a alegria do seu coração (Jo 3.29).

Outra coisa que aprendemos com João Batista é sobre como uma testemunha da luz deve viver. O
testemunho de João Batista brilhou na escuridão deste mundo porque ele era simples na sua maneira
de viver, grande humildade e muito corajoso; ele cria na verdade e falava dela com zelo, pois vivia e
amava o que ele pregava. Nós podemos ser como João Batista!
A testemunha tem a missão de ajudar outros a ter fé em Jesus vs. 7
Lembra-se da historinha que contamos no começo dos dois irmãos? Se eles fossem te contar alguma
coisa, mesmo que importante, você acreditaria neles, ou ficaria com receio, uma vez que eles não deram
um bom testemunho? Eu duvidaria!
Isso acontece porque não gostamos que as pessoas sejam desonestas. Queremos poder acreditar uns
nos outros. Uma verdadeira testemunha precisa, assim como João batista ter uma vida correta, para
que quando ela falar, todos acreditem em sua mensagem.
Você pode ser uma testemunha fiel e anunciar que Jesus veio ao mundo para salvar seus pais,
parentes, amigos e vizinhos?
Assim como João Batista você pode viver uma vida simples, ser uma pessoa humilde e corajosa para a
glória de Deus?
Como Jesus pode ajudá-lo a ser uma testemunha fiel dele, que vive e fala a verdade e que todos
acreditam?
Querido Deus,
Obrigado por sua bondade e generosidade. Obrigado por usar a vida de João Batista para ser
testemunha de Jesus! Agradeço pela fidelidade dele, dos apóstolos e todas as pessoas que viveram
antes de mim e foram fieis a mensagem que receberam do Senhor.
Me ajude a ser também fiel, e viver para agradar o Senhor. Quero ser uma testemunha da luz para que
outras pessoas saiam das trevas!
Em nome de Jesus,
Amém.

