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Os precursores.
No seu dia, os discípulos encontraram que as pessoas ficaram ofendidas quando eles testemunharam de 
um homem chamado Jesus, o Cristo - um homem de sua própria geração. Se o seu testemunho tinha 
sido de Davi, Moisés, Noé ou qualquer um dos profetas, o povo não teria ficado tão ofendido. Por quê ?
Porque eles teriam falado de figuras históricas e que Deus, tinha feito por meio deles no passado. Mas 
quando os discípulos falaram de Jesus e seu ministério, um homem de sua própria geração, como o 
cumprimento da profecia, eles ficaram muito ofendidos - especialmente os líderes religiosos.

Pessoalmente, acho que a mesma atitude e espírito prevalece hoje. Se eu falo de Paulo, Pedro, Tiago, 
João, ou ainda mais recentemente de Lutero, Wesley, ou Calvin - as pessoas não tomar nenhuma 
ofensa. Mesmo para trazer à lembrança aqueles que eram conhecidos por suas más ações, como Judas, 
Herodes, Poncio Pilatos, Faraó ou até mesmo o próprio Satanás - ainda não traz nenhuma ofensa; 
porque para a maioria das pessoas eles são apenas figuras históricas tendo pouca ou nenhuma 
influência no mundo de hoje. As pessoas aceitam, respeitam, e aplaudi-los pelo que eram. Mas falar de 
um contemporâneo da mesma forma traz a oposição em plena força - exatamente como era nos dias em
que os discípulos testemunhou de Jesus. Ao invés de reconhecer, que diz respeito, e aceitar um 
“contemporânea” figura que Deus “destaca” para um cumprimento específico de profecia na época 
atual, a maioria dos cristãos professos (especialmente os líderes religiosos) vai opor-se fortemente a 
ela.

A Bíblia fala assim:
Hebreus 11:6  Ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.

Atos 13:48. 
E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a palavra do Senhor; e creram todos 
quantos estavam ordenados para a vida eterna,

De acordo com estas Escrituras, eu não posso, por persuasão intelectual convencer ninguém de que há 
um Deus. Nem eu posso persuadi-los que Deus agiu nesta geração. Duas condições devem ser 
atendidas: Primeiro, o indivíduo deve "acreditar que Deus É" e que Ele é um "recompensador" 
daqueles que "diligentemente o buscam"; e em segundo lugar, eles devem de acordo com o 
"presciência" de Deus, ser “ordenados para a vida eterna”. Caso contrário, ele/ela não vai aceitar minha
testemunha. Antes que eles possam vir a Deus eles devem acreditar que há um Deus, e em segundo 
lugar, antes que ele possa acreditar que Deus tem feito alguma coisa em sua própria geração, ele deve 
acreditar no que Deus fez em outras gerações.

Então, se podemos acreditar que há um Deus e quero reconhecer e ver (entender) o que Ele tem e está 
realizando nesta geração, então temos de reconhecer Suas obras, Seu padrão e promessas nas gerações 
passadas. Pois de acordo com Sua Palavra, Ele "não muda" e actuará da mesma forma hoje. Como Ele 
fez no passado. A Bíblia nos diz que "Deus é perfeito em todos os Seus caminhos". Ao lidar com o 
homem, Deus não muda, atualizar ou modernizar Seus pensamentos, padrões, ou métodos. Ele começa 



e termina com as mesmas "ferramentas" - Sua "Palavra" e "fé" (Confiança absoluta) nessa palavra.

Na verdade, era uma falta de fé absoluta na palavra de Deus que causou a queda no início. Eva permitiu
que Satanás a fizesse "duvidar" uma Palavra de Deus. Outro exemplo é o de Caim e Abel - a palavra foi
revelada a Abel (pela fé - Revelação Espiritual no coração); E agindo sobre o que foi revelado, ele 
ofereceu o "mais aceitável excelente" sacrifício ao Senhor. Cain contornou a palavra - que, o que foi 
revelado para Abel, e ofereceu um sacrifício de sua própria escolha - ele foi rejeitado. Devemos 
lembrar que “a Palavra não vai lucrar-nos se não é misturado com a fé "(confiança absoluta).

Vamos considerar este exemplo:
Hebreus 11:7  Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e, 
para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo; e foi feito 
herdeiro da justiça que é segundo a fé.

Note que foi "pela fé" que Noé fez isso. Ele acreditava que Deus estava falando com ele e ele agiu em 
sua fé. Mas considere as pessoas que viveu nos dias de Noé - o que no mundo que eles pensam deste 
velho? Lembre-se, Noé era apenas um homem; ele não era nem uma igreja nem uma denominação. Sua
mensagem foi  novo em folha - que nunca tinha sido ouvido antes. Falou de coisas que simplesmente 
não poderiam acontecer - ele profetizou que a chuva ia cair dos céus. Uma vez que o terreno sempre 
fora regado pelo orvalho (Gênesis 2:6) as pessoas  nunca experimentou chuva antes. Mas Noé insistiu 
que choveria em tal dilúvio que o mundo seria inundado. Por suas obras, ele mostrou que ele acreditava
o que ele estava pregando - ele construiu uma arca para a salvação daqueles que acreditariam. Coloque-
se de volta naquele dia e ouvir o seu riso e escárnio. Ora, nunca tinham ouvido falar de tal tolice! Mas, 
apesar de sua incredulidade, que era a maneira de Deus no tempo de Noé - se eles acreditavam ou não. 
Ele enviou um homem com uma mensagem e aqueles que ouviram aquele homem foram salvos - o 
resto pereceu. O que se Noah tivesse esperado para que alguém o pregue, o aviso nunca teria sido dado,
mas tinha fé que Deus lhe tinha falado e ele respondeu em conformidade. Pela fé Noah acreditou em 
Deus e condenou o resto do mundo, mas salvou sua própria casa. Agora, se você tivesse vivido no dia 
de Noé, que você teria pensado que ele seja insano ou um fanático, ou, você teria olhado em Noah 
como um profeta de Deus, poupando assim você e sua família?

Talvez você ache difícil para se colocar em dia de Noé. Se assim for, vamos para o tempo de Abraão. 
Abraham não foi levantada na justiça de Deus - na verdade, sua família tinha sido pagãos. Mas um dia 
Deus falou com ele, dizendo-lhe para deixar a terra de seus pais e viagem para uma nova terra. A Bíblia
nos diz que quando Abraão esquerda, ele viajou “não saber para onde ia” mas ele acreditava que Deus 
tinha falado com ele e corajosamente disse a sua família, "Estou saindo daqui e indo para lá e qualquer 
terra que eu olhar ou colocar meu pé sobre, Deus vai dar-nos.” Você vê Abraão não fez apenas acreditar
em Deus, ele acreditava Deus. Há uma grande diferença entre crer em Deus e "crer TODOS" que Deus 
diz em Sua palavra. Você, como Abraão, acredita Deus? No livro de Números, o Senhor repreendeu os 
filhos de Israel por sua incredulidade dizendo, “... Até quando me provocará este povo? E até quando 
me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles?” Números 14:11. Agora, se você tivesse sido 
um membro da família de Abraão, você teria acreditado seu parente com uma estranha revelação de 
Deus? Você poderia ter seguido ele, ou você teria dito, "Espere um minuto, nós te amamos Abraham, 
mas nunca heard ninguém falar como este antes. Como sabemos que Deus falou com você?" Talvez 
você teria descontado sua mensagem, dizendo, "Nada fazendo, Abraão; O sacerdote não está ensinando
isso, e você não tem vindicação. Afinal, que prova temos de que você ouviu de Deus?" E, Abraão, na 
verdade não tinha nenhuma prova física, pois sua prova é o material intangível da fé, trancado dentro 
de seu coração. E para Abraão, sua fé tinha bastante [firme] "substância" e “prova” (Hebreus 11:1) para
fazer com que ele acredite e agir sobre ele.



Sabemos que mais tarde, como Abraão percorreu a terra, seu sobrinho Lot, deixou as tendas de Abraão 
e desceu às cidades de Sodoma e Gomorra, o caminho do mundo. Aqui foi que Ló, um homem justo, 
estava sentado nas portas da cidade, quando dois mensageiros chegaram das tendas de Abraão, e ele 
reconheceu os dois como Anjo Mensageiros de Deus. Estes não eram seres com asas fluttery, mas 
mensageiros enviados por Deus, trazendo uma palavra do Senhor. Ele também ouviu com muita 
atenção para sua mensagem terrível, "Saiam de Sodoma e Gomorra! Deixar esta cidade! Não olhe para 
trás, porque Deus a destruirá com fogo. Você poderia ter tomado tal mensagem a sério? Imagine-se; 
Você poderia ter realmente reconhecido estes dois como mensageiros de Deus e seguiu-os para fora da 
cidade sem olhar para trás, até, mesmo na terrível destruição que se seguiu? (Você pode estar entre 
aqueles que são dadas a chance para tomar essa decisão hoje, pois há um moderno Sodoma e Gomorra 
que foram avisados de forma semelhante - por um Profeta vindicado de Deus - e essa advertência é 
encontrada nas páginas deste livro.)

Voltemo-nos para o Novo Testamento para aprender de outro homem com uma mensagem estranha e 
como ele foi aceito. St John registra no capítulo 1:19-21 O seguinte discurso interessante entre João 
Batista e certos homens sacerdotais:

19 E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas 
para que lhe perguntassem: Quem és tu? 
20 E confessou, e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo. 
21 E perguntaram-lhe: Então quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: 
Não.

Estes sacerdotes e levitas viu que tudo sobre John era diferente - sua mensagem de arrependimento, sua
roupa de pele de camelo, até sua dieta de gafanhotos e mel silvestre. Eles observaram que ele não 
desceu ao Templo para pregar, mas seu ministério foi extraordinariamente eficaz. Perplexo por este 
estranho homem do deserto, eles procuraram uma resposta; Daí a pergunta "você é Elias?" O último 
grande profeta essas pessoas sabia de Malaquias, cuja mensagem tinha saído cerca de quatrocentos 
anos antes. Esses judeus religiosos estavam bem com Malaquias 4:5, e eles pensaram que João foi o 
cumprimento dessa parte daquela profecia.

5  Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do SENHOR; 

Mas quando perguntado se ele era aquele profeta, ele claramente declarou "Não". Então pensaram que 
João poderia ser o cumprimento do Deuteronômio 18 onde Moisés havia dito que haveria um profeta 
lhes enviou "semelhante a" Moisés ele mesmo. O mistério aprofundou como John deu uma negação 
plana para esta questão. Bem, João negou ser o profeta para "Restaurar todas as coisas"; Agora ele nega
ser o "Profeta semelhante a Moisés". Quem realmente era ele? Não entender completamente as 
escrituras os líderes religiosos perguntaram-lhe se ele estava "O ungido" - o Messias? A esta pergunta 
ele respondeu "Sim" e "não", "sim" ele foi ungido de Deus e "não", ele não era "o" ungido. Finalmente,
em sua cegueira espiritual, os sacerdotes e levitas lhe perguntaram "Quem és tu?" Sem hesitação, João 
Batista (em São João 1:23) identificou-se, nas Escrituras, apontando-os para uma profecia eles tinham 
esquecido em Isaías 40:3, dizendo “Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do SENHOR; 
endireitai no ermo vereda a nosso Deus.” João estava testemunhando de si mesmo? Não. João estava 
testificando das Escrituras e as Escrituras testificaram dele. Ele foi o cumprimento perfeito daquela 
Escritura.

Agora Isaías havia dito (Isaías 40:3)que, um, viria chorarComo uma voz no deserto.João Batista era 



aquela "voz".Além disso, Malaquias 3:1 estados, Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o 
caminho diante de mim; e, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do 
concerto, a quem vós desejais; eis que vem, diz o SENHOR dos Exércitos.” Novamente, João Batista 
foi aquele mensageiro que foi enviado para ser o precursor, antes que o Senhor de repente viesse ao Seu
Templo. João, pelas Escrituras sabia quem ele era e o que seu ministério faria? Mas teríamos conhecido
quem ele era?

Agora, vamos ver como Jesus identificou João Batista. Ao revelar-se como o Filho do Homem, Ele 
também colocou o ministério de João na Palavra. Mateus 17:9-13 registra a seguinte conversa que 
Jesus teve com os discípulos sobre o ministério de Elias da profecia de Malaquias 4:5, e o ministério de
João Batista. Nesta parte da Escritura Jesus identifica um futuro ministério tipo Elias para restaurar 
todas as coisas e então ele identifica João Batista como o Elias da Primeira Vinda de Cristo.

9  E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que 
o Filho do homem seja ressuscitado dos mortos. 
10 E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Porque dizem então os escribas que é mister 
que Elias venha primeiro? 
11 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as 
coisas; 
12 Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. 
Assim farão eles também padecer o Filho do homem. 
13 Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Baptista.

João Batista, então, era de fato um homem com o espírito de Elias, precursando a primeira vinda do 
Senhor Jesus Cristo. Mas ele não era "aquele Elias" para restaurar todas as coisas. No entanto, as 
pessoas mais religiosas do dia, os escribas e fariseus, embora eles procuraram um Messias, não O 
reconheceram, ou Seu precursor. Jesus confirmou que não o fizeram, testemunhando que, é possível 
para Deus enviar um homem poderoso e ele para passar despercebido mesmo pelos povos religiosos do
mundo. Mas se João foi o precursor, então deve ter sido necessário para reconhecê-lo como um 
precursor, ou Deus teria lhe enviou em vão. A falha em reconhecer o "precursor" leva a uma falta de 
reconhecimento QUEM e O QUE ele Precursores. Mesmo nos seminários teológicos, é ensinado que 
João foi o precursor, mas a razão para tal precursor foi perdido nos seus ensinamentos. As condições da
idadeexigia que um "precursor" vir a "preparar" o povo para receber o que Deus tinha prometido.

Vamos examinar este ponto mais minuciosamente da Bíblia. Paulo, falando com doze seguidores da 
mensagem de João em Éfeso, em Atos 19:3, perguntaram em que batismo foram batizados. “No 
batismo de João”, foi sua resposta. Paulo pregou Jesus a eles e então foram batizados no Nome de Jesus
Cristo. Eles haviam "escutado" e "acreditado" o precursor, portanto, eles estavam prontos para receber 
a verdade revelada que Cristo veio naquela época.

João Batista, em pé sobre as margens do Jordão, foi perguntado (João 1:25), “Porque baptizas, pois, se 
tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?” João respondeu, então, facilmente, dizendo: “Eu baptizo
com água; mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. (O que significa que ele já sabia que
Cristo estava presente) Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou 
digno de desatar a correia da alparca.” Aqui João insinua que Cristo está presente, mas note que John 
não apontá-lo, pois o "sinal" ainda não havia sido enviado. João explica sobre o sinal em João 1:29-34

29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo. 



30 Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim; porque já era
primeiro do que eu. 
31 E eu não o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, 
baptizando com água. 
32 E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar 
sobre ele. 
33 E eu não o conhecia, mas o que me mandou a baptizar com água, esse me disse: Sobre 
aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que baptiza com o Espírito 
Santo. 
34 E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus.

Ninguém mais, nem mesmo João, sabia que o Messias até que Deus “enviou o sinal” que Ele tinha 
predito a João que ele veria. É claro que quando John viu, ele disse, "Este é o Filho de Deus". Se o 
próprio John não sabia disso até que ele viu que testemunha, então a palavra de Deus teria sido 
quebrada se alguém tivesse reconhecido o Messias antes de John fez. Você vê o significado dessa 
afirmação?

Era impossível para qualquer um ter reconhecido a primeira vinda de Jesus Cristo até o sinal ter sido 
enviado e reconhecido pelo precursor.

Se fosse possível para qualquer um a reconhecer Jesus como o Filho de Deus sem a mensagem de João 
Batista então Deus fez uma coisa vã quando enviou João.

João Batista perdeu alguns discípulos depois disso. Conforme registrado em João 1:35,36 “No dia 
seguinte João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos; E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui 
o Cordeiro de Deus.” E os dois discípulos o ouviram falar e eles deixaram de seguir João e começaram 
a seguir Jesus. O que o precursor fez? Ele introduziu as pessoas para quê? Batismo, arrependimento. 
Mas para quê? Para mostrar-lhes o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e mesmo os 
discípulos de João começaram a segui-Lo.

Mesmo aquelas pessoas que tinham vivido com Jesus, que O conhecia melhor, não tinha idéia de quem 
Ele era, pois de acordo com Marcos 6:1-3...

1  E PARTINDO dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. 
2  E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga; e muitos, ouvindo-o, se admiravam, 
dizendo: Donde lhe vêm estas coisas? e que sabedoria é esta que lhe foi dada? e como se fazem
tais maravilhas por suas mãos? 
3  Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão?
E não estão aqui connosco, suas irmãs? E escandalizavam-se nele.

As pessoas que conheceram Jesus pessoalmente não o reconheceram como o Cordeiro de Deus. Você 
vê se Jesus tivesse descido do céu como um homem adulto, vestido com vestes reais, com talvez dez 
mil legiões de anjos atrás dele, e tinha acabado com os romanos, e fez os fariseus os governantes, Ele 
teria sido aceito como o Messias. Mas, não, Ele veio exatamente como os profetas disse que viria, 
nascido em Belém, numa manjedoura. Criado como um filho de carpinteiro em Nazaré, ele andou entre
as pessoas nas ruas e no Templo, e enquanto Ele estava realizando milagres e fazendo sinais, como 
alimentar a multidão com peixes e pão, eles O aceitaram. Mas quando ele começou a falar aquelas 
coisas que para eles era estranha doutrina, declarando-se a partir do Pai e dizendo: “Se você me visto 
que você já viu o Pai” a Escritura diz “muitos o seguiram não mais.”



Não, Jesus Cristo não desceu vestido com vestes reais, para o caminho de Deus era que Ele enviou um 
precursor; assim como Ele enviara Noé com uma estranha mensagem, assim como Ele falou a Abraão, 
assim como Ele lidou com Ló em Sodoma e Gomorra, por isso Ele enviou João Batista. É possível que 
em nossa geração Deus poderia fazer algo incomum? Se assim for, ele iria fazê-lo da mesma maneira 
que Ele tem antes. Ele enviaria um homem com uma mensagem, e naturalmente o mundo não ouviria. 
Mas aqueles que ouvem pela fé e da palavra pode testá-lo com a palavra, como fizeram os Bereanos em
Atos 17:11, para ver se é Deus declarando-Se a esta geração.
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