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Anúncio do Nascimento de João Batista
Apareceu-lhe, então um anjo do senhor (Gabriel)..
Vendo-o, Zacarias perturbou-se, e caiu de temor…
disse-lhe porém o anjo: Zacarias não temas, porque tua
súplica foi ouvida, e sua mulher Isabel gerará um filho,
a quem darás o nome de João.
Lucas 1:5-17
Fonte: reflexaoeaprofundamento.wordpress.com

Visita de Maria a Isabel
Naqueles dias, levantando-se Maria (também
grávida), dirigiu-se apressadamente para a região
montanhosa, a uma cidade da Judeia, entrou em
casa de Zacarias e saudou Isabel.
Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de
Maria, o nascituro (feto), saltou em seu ventre, e
Isabel encheu-se do Espírito Santo (estado
mediúnico), e exclamou, em grande brado,
dizendo..
“Bendita tu entre as mulheres e bendito o fruto
do teu ventre”!
Lucas 1:39-42

Fonte: https://infovaticana.com/

Cântico de Zacarias
E tu, menino, serás chamado profeta
do Altíssimo, pois caminhará à frente
do Senhor, preparando-lhe os
caminhos, para dar ao seu povo o
conhecimento da salvação, por meio
do perdão dos pecados.

http://ministeriobbereia.blogspot.com/

Profecias do Antigo Testamento
 Isaías 40:3 Eis a voz que clama: Preparai no deserto o

caminho do senhor; endireitai no ermo uma Estrada
para o nosso Deus.

 Malaquias 3:1: Eis que envio o meu mensageiro, e ele

há de preparar o caminho diante de mim.

 Malaquias 4:5: Eis que eu os enviarei o profeta Elias.

Fonte: FEB/EADE

Jesus e o Precursor na Infância
Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de
Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e seu filho, em sua
casinha pobre de Nazaré… descorrem as primas sobre o
comportamento atípico de seus filhos…
Boa Nova. Chico Xavier pelo Espírito de Humberto de Campos. Cap 2

www.searadomestre.com.br

João Batista
[...] Precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O Mestre dos
mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar
de seus gloriosos ensinos e, por isso, encontramos em João Batista
um dos mais belos de todos os símbolos imortais do Cristianismo.
João era a VERDADE, e a VERDADE, na sua tarefa de aperfeiçoamento,
dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos.
XAVIER, Francisco Cândido. Boa nova.
Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap. 2.

Fonte: FEB/EADE

Ministério do Precursor
Naqueles dias surgiu João Batista proclamando no deserto da Judéia,
dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o Reino dos Céus.
Assim, é a respeito dele o que foi dito através do profeta Isaías: Voz que
clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas.
João usava veste de pelo de camelo e um cinto de couro entorno dos
quadris; seu alimento era gafanhotos e mel silvestre.
Então, acorriam para ele Jerusalém, toda a Judéia e todas circunvizinhança
do Jordão. Confessando os seus pecados, eram mergulhados por ele no rio
Jordão.
Mt 3:1-6, Mc 1:1-6, Lc 3:3-6
Fonte: FEB/EADE

O Batismo de Jesus
Então, veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser
mergulhado por ele. João, porém, o dissuadia,
dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser
mergulhado por ti, e tu vens a mim?

Mt 3:13-17, Mc 1:9-11, Lc 3:21-23

Fonte: FEB/EADE

Indagações de João e Testemunho de Jesus
João Batista é preso do Herodes Antipas e ouvindo do cárcere
sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos, e por meio
deles, disse-lhe: és tu aquele que vem ou esperamos outro?
Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que ouvis e vedes...
Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas de
João… Eu vos digo que (João) é mais que um profeta.. Em
verdade eu vos digo Entre os nascidos de mulheres ninguém
foi maior que João.

achristianpilgrim.wordpress.com

… Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se
quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir.
Nascerdenovo2.blogspot.com

O Tamanho de João (Elias)
Em resposta (aos discípulos), disse
(Jesus): Elias, por um lado, vem e
restaurará todas as coisas. Digovos, por outro lado, que Elias já
veio, e não o reconheceram…
Então, os discípulos entenderam
que ele (Jesus) lhes tinha falado a
respeito de João Batista.

http://adoremoscommaria.blogspot.com/

Mt 17:1-13, Mc 9:2-8, Lc 9: 28-36

Reflexões Finais
João Batista foi o grande missionário de Jesus porque o “o verdadeiro missionário de Deus

tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela
influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador.”

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 21, item 9.
João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de
acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante Jesus legará o Evangelho ao
mundo, como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos o Espiritismo, um
profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas.
aos humildes e aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando
ensinamentos espirituais de fácil compreensão.
RIGONATTI, E. O evangelho dos humildes. Cap. 11.

Mensagem Final
João é o primeiro sinal do Cristão ativo, em
Guerra com as próprias imperfeições do seu
mundo interior, a fim de estabelecer em si
mesmo o santuário da sua realização com o
Cristo.
Sigamos o seu exemplo!
Amazon.com

Thank You!
Obrigado!

