
“Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como

testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele

todos os homens cressem”. - João 1:6-7 (NVI)

João Batista preparou o coração das pessoas para a vinda de Jesus.

PONTOS FORTES

•  João ouviu e seguiu as instruções de Deus.

•  Ele buscou agradar a Deus, não a homens.

•  João Batista era um pregador poderoso.

•  O seu foco era ser fiel ao seu chamado de Deus.

 

RELACIONAMENTO DE JOÃO BATISTA COM DEUS

•  Os pais de João Batista lutaram muito para ter filhos. Então,

   quando João Batista chegou, foi uma bênção para eles.

•  Deus tornará as coisas possíveis. Ele ouve as suas orações

   e se moverá na hora certa.

•  João entendia a grandiosidade de Jesus e a importância da 

   mensagem de Deus, então ele queria compartilhá-lhas com

   todos ao seu redor.

ATITUDE HEROICA

•  Zacarias e Isabel não podiam ter filhos, até que um

  dia o anjo Gabriel foi dizer a Zacarias que Deus tinha

  ouvido as suas orações e que lhes daria um filho e

  seria chamado João.

•  João Batista gostava de comer mel e gafanhotos.

•  João Batista foi chamado para preparar o caminho para

  Jesus.

•  Após levar os filhos de Deus ao arrependimento dos

  seus pecados, João Batista os batizava.

•  Ele batizou Jesus antes que Jesus iniciasse o seu

  ministério público.

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."
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