O evangelho de João
FORÇA PARA VIVER [SEGUNDA PARTE]
João 1.29-34

29No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: “Vejam! É o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo! 30Era a ele que eu me referia quando disse: ‘Um

homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim’.
31Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel”.
32Então João deu o seguinte testemunho: “Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de
uma pomba e permanecer sobre ele. 33Eu não sabia quem ele era, mas, quando Deus me
enviou para batizar com água, disse-me: ‘Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e
permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo’. 34Eu vi isso acontecer e, portanto,
dou testemunho de que ele é o Filho de Deus”.
Um exemplo para a vida!

Já perguntamos algumas vezes quem é o seu herói preferido, espero que nesse momento João Batista seja

um deles! Ele está nos servindo de guia (um exemplo de vida espiritual). Ele nos aponta para Jesus, “o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” É desse tipo de guia que nós precisamos para viver. João
Batista não é como os exemplos que encontramos nos filmes, séries e desenhos animados. Ele não está
dizendo que a sua “autoimagem” deve ser construída à semelhança de uma pessoa que tem no centro o seu

coração, que seus desejos precisam ser realizados de qualquer maneira, ou que a vida é sempre fácil, feliz e

agradável, repleta de finais felizes. João Batista é alguém que serve de exemplo para nós, pois sua vida e
voz no deserto nos ensinam que a nossa autoimagem deve ser definida em Cristo e a nossa forma de viver
deve ser de acordo com a vida vivida por Jesus Cristo.
A Força que vem de Deus

Para construirmos a nossa identidade de um cristão autêntico (fiel e verdadeiro), não devemos confiar em
nós mesmos, ou no nosso coração enganoso, como já vimos, também não depende do tanto de
conhecimentos morais que temos aprendido. Depende somente do Espírito Santo.

Em primeiro lugar, quando nos arrependemos com sinceridade dos nossos pecados e confiamos em Jesus

como Senhor e Salvador da nossa vida, depois das profundas experiências espirituais que temos com Deus
por meio do Espírito Santo.

Espírito Santo na forma de uma pomba

Por que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba? A pomba era um dos animais considerados

puros para o sacrifício (Lv 5.7). Além de pureza, representava simplicidade (pobreza) e humildade. Assim, de

todos os pássaros que ligam o céu e a terra, através do voo e do pouso, a pomba foi a que pareceu o

símbolo mais adequado do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é puro. O Espírito
Santo, é a pessoa mais humilde (“apagadinha”) da Trindade.

O significado do batismo de Jesus com o Espírito Santo

O que significa o batismo de Jesus com o Espírito Santo? Além de revelar que o Messias havia chegado,
João Evangelista nos diz o que João Batista disse (Jo 1.33): “Aquele sobre o qual você vir o Espírito
descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo”.

O que significa o batismo com o Espírito Santo? Observe comigo três coisas sobre o batismo com o
Espírito Santo:

1. O Espírito vem através de Jesus Cristo
Jo 15.26 |“Mas eu enviarei a vocês o Encorajador [Consolador, Conselheiro], o Espírito da
verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito.”

Ninguém recebe o Espírito Santo à parte de Jesus Cristo. O Espírito Santo não é uma energia que vive
fluindo nas pessoas e através do mundo criado, como se fosse uma força encantadora. O Espírito é uma
Pessoa. Ele é Deus. Deus Espírito Santo que vem às pessoas através de Jesus Cristo.

Jesus é quem sopra sobre os seus filhos o seu Espírito Santo (Jo 20.22). Jesus é quem batiza com o

Espírito Santo (Jo 1.33). Então, você deseja, por exemplo, o “espírito natalino” — o Espírito de Paz e de
Amor e de Alegria, etc.? Receba Jesus Cristo, pois é ele quem batiza com o Espírito Santo.

2. Jesus Cristo nos imerge ou mergulha no Espirito Santo
Jo 1.33 | “Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará
com o Espírito Santo”.

Imergir ou mergulhar significa, na nossa língua, batizar. Há também na Bíblia imagens (representações) do

Espírito sendo derramado. Mas quando a ideia de batismo (isto é, de mergulho ou de imersão) é trazida, o
ponto é que o Espírito é derramado sobre nós até o ponto de nos cobrir por completo, encapando-nos,
embrulhando-nos em si mesmo.

Agora o Espírito Santo está ligado intimamente às nossas vidas, de tal modo que não podemos tomar
qualquer decisão sem a sua influência.

Então, quando João diz que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, ele está dizendo que havia chegado o

dia quando as vidas do povo de Deus seriam mergulhadas na vida do Espírito com efeitos profundos e
penetrantes (cf. O Fruto do Espírito em Gálatas 5).

3. O batismo significa a obra (ação, trabalho) completa do Espírito na vida do crente

• Se alguém não nasceu de novo, essa pessoa precisa ser batizada com o Espírito. Ou seja, ela precisa
ser mergulhada no Espírito de Deus para nascer de novo e chegar à fé em Jesus Cristo.

• Se a pessoa é nascida de novo, mas está vivendo uma vida longe de Deus, está fraca espiritualmente,
cheia de culpa por causa de seus pecados, com medo de ser punida por causa deles e derrotada pela
maneira como tem vivido, uma maneira de descrever o que essa pessoa precisa é falar do enchimento ou

plenitude do Espírito Santo. Ou seja, tal pessoa precisa de um novo derramar de poder ou de revelação
de Cristo, ela precisa da plenitude do Espírito Santo, do enchimento do Espírito, inundando o coração de
poder para destruir o pecado e prosseguir com fé, esperança e amor.

Toda necessidade espiritual, que temos antes e depois da conversão, é suprida por Cristo, imergindo-nos no
Espírito Santo. Portanto, não podemos tomar o “batismo com o Espírito” em João, como um termo técnico

para uma experiência única da vida cristã (a conversão apenas), mas como um termo geral para tudo o que
o Espírito Santo faz por nós por causa de Cristo (batismo e plenitude do Espírito Santo; conversão e
enchimento).

Força para viver

Você precisa de força para viver? Sente que precisa? Todos nós precisamos!

Onde você busca força para viver? Pare e pense. Aonde você vai para se fortalecer?

Graça, verdade e força para viver, há somente em Jesus Cristo. Olhe para Jesus e receba força para viver.
Olhe para Jesus…
•

•
•
•

•

Olhe para Jesus. Pare de olhar para você ou para qualquer outra direção; sua força de vontade não

te levará muito longe, pessoas não conseguirão te fortalecer por muito tempo, religião (por mais que
te ajude a atravessar esta vida) não te levará ao céu.

Olhe para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que perdoa pecados. Ele é cheio de graça e de verdade.
Ele é o caminho e a verdade e a vida.

Olhe para Jesus. Ele batizará você com o Espírito Santo; fará você reviver e te dará força para
viver e chegar ao céu, o destino dos salvos em Jesus Cristo.

Olhe para Jesus. Ele é o autor e o aperfeiçoador da fé. Se há em você o desejo de olhar, foi por

que ele já lhe deu este desejo e te dará também a capacidade de olhar e viver olhando para ele em
busca de graça sobre graça.

Olhe para Jesus. Dele vem a força para viver.

Querido Deus,
Quero ser forte, mas sei que não existe força verdadeira dentro de mim, preciso do Espírito Santo, preciso
do seu Filho, o Senhor Jesus!

Me ajude, a desenvolver fé verdadeira, fé que salva, que leva ao verdadeiro arrependimento.
Quero ser cheio do Espírito Santo!
Em nome de Jesus, Amém!

