
Se João Batista não é o Cristo, por que batiza II?  

Semana passada, estivemos meditando sobre o tema: Se João Batista não é o Cristo, por que batiza? As pessoas não 
gostam que nos posicionemos. Enquanto estamos parados, as pessoas concordam, pois podem ficar em sua zona de 
conforto. Isaías 40:3 Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do SENHOR; endireitai no ermo vereda a nosso 
Deus. João Batista, se posicionou, assumiu a sua missão independente do dano que lhe seria imposto, inclusive a 
rejeição dos homens e a própria morte. Você está preparado a morrer em prol da causa de Cristo? 

Se João Batista não é o Cristo, por que batiza II? 

Dando continuidade ao tema da semana passada, mais alguns se incomodam... Abra a Palavra de Deus... 

João 1:24 Ora, entre os que haviam sido enviados, alguns eram fariseus. 
Enquanto o restante da comitiva está satisfeita com as respostas, os fariseus não se contentam com a explicação 
negativa, nem dão ouvidos à denúncia feita por João, o qual os tinha declarado responsáveis junto com os dirigentes 
pela situação em que se encontrava o povo de Israel.  
Eles não escutam a voz dos profetas nem fazem caso da denúncia feita por João Batista.  
Quem eram os fariseus? Eles serão os maiores adversários de Jesus e do cristianismo ao longo do novo testamento. É o 
grupo dos observantes e guardiães da Lei segundo a visão humana. Eles absolutizaram a Moisés (João 9:28 Então, o 
injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu; mas nós somos discípulos de Moisés. (Cego curado)), aquele que era 
apenas o mediador da Lei (João 1:17 Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram por 
meio de Jesus Cristo.). Esses fariseus se opõe ao amor e lealdade que se manifestariam através de Jesus Messias. Eles 
pertencem à humanidade antiga, à que não o reconhece e mais: serão os mais ativos na tentativa de extinguir a luz. 

João 1:25 Perguntaram-lhe ainda: Se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o Profeta, por que batizas?  
A pergunta feita a João Batista pelos fariseus tem um fundo legal. O interesse deles está em quem autoriza as práticas 
batismais de João. Quem permitiu? Quem deu o alvará? 
João insistia que arrependimento pessoal e individual era necessário. Nisso, ele lembrava os profetas do Antigo 
Testamento que procuravam fazer surgir um santo remanescente dos descendentes de Abraão. II Crônicas 7:14 Se o 
meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, 
então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Já se falava em arrependimento. 
Não é que o batismo fosse algo desconhecido. Alguns grupos judaicos praticavam o ‘batismo de prosélito’, isto é, 
prosélitos eram batizados no processo de conversão ao judaísmo. Em certas comunidades, eles praticavam o batismo 
diário como um sinal de que eles eram a comunidade justa do fim dos tempos. Mas em ambos os casos, os candidatos 
batizavam a si mesmos. Eles então queriam descobrir por qual autoridade João está batizando pessoas judias como 
parte de sua preparação para o reino que ele está anunciando. Olhando ao redor, em busca de uma autoridade 
adequada para autorizar uma prática como essa, eles se perguntam se ele é um personagem escatológico (Messias, Elias 
ou Profeta). E se ele não é nenhum dos três, então o que poderia justificar seu batismo? 
O batismo na água era símbolo utilizado na vida religiosa e civil. Dentro da instituição religiosa usava-se como rito de 
purificação por exemplo: 

 Para um enfermo curado de sua enfermidade. Levítico 14:8 Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, 
rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo; depois, entrará no arraial, porém ficará fora da 
sua tenda por sete dias. 

 Para os que tinham incorrido em faltas legais de caráter sexual. Levítico 15:18 Se um homem coabitar com 
mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até à tarde. 

 Na vida civil, e na conversão religiosa, representava antes de tudo a mudança de estado. O simbolismo 
apresentado era o da morte, e o batismo significava sepultar um passado e começar uma vida diferente. 

 Havia também o batismo que indicava a passagem da escravidão para a liberdade. Abertura do Mar morto. 
À luz destes significados de batismo, entende-se que o batismo de João evidenciava uma ruptura com as trevas/morte, 
romper com o sistema religioso. Esse batismo era batismo de adoção. 
O batismo de João era profissão pública de mudança de lealdade e símbolo de libertação. A missão de João implicava a 
denúncia das autoridades e a emancipação do povo submetido a elas, dando sua adesão ao Senhor que vem. 



João 1:26 João lhes respondeu: Eu batizo com água. No meio de vós, está alguém que não conheceis. 
Desde o princípio de sua missão, João sabia que seu batismo seria seguido de outro superior, o batismo com o Espírito 
Santo. Ele então tira a importância em relação ao seu batismo com água. Sua frase equivale a: “Eu batizo só com água”, 
contrastando com o batismo futuro. Este contraste tem vários aspectos:  

 A água é elemento natural preexistente X o do Espírito é a realidade nova e celeste.  
 A água pertence ao mundo físico X o do Espírito é sobrenatural e penetra no interior do homem.  
 A água pode simbolizar transformação X o do Espírito, que é força divina, é o único que pode realizá-la. 

Seu batismo com água, portanto, não é definitivo, mas somente a preparação para receber o personagem que vai 
chegar; só ele dará o batismo definitivo. O personagem que o seu batismo visa, já está presente, mas ainda não se 
deram conta de sua presença. Do contrário, o interrogatório de João teria sido supérfluo. Não o conhecem agora, antes 
de sua manifestação, não o conhecerão nunca, pois a religiosidade os cega. 

João 1:27 Ele vem depois de mim e eu nem sou digno de desatar a correia da sua sandália.  
Os fariseus estavam interessados na garantia e na autoridade por trás do batismo de João, perguntando-se se João 
Batista poderia ser um dos personagens escatológicos prometidos. Ainda que não se tenha identificado como nenhum 
deles, João proclama-se precursor do Messias que vem. João afirma sua inferioridade com respeito ao que vem, 
declarando que não tem autoridade para ocupar o seu lugar. O texto aponta para a Lei judaica do levirato, segundo a 
qual, quando alguém morria sem filhos, um parente devia casar-se com a viúva para dar filhos ao falecido. Se o que 
tinha o direito e a obrigação de fazê-lo não o fazia, outro podia ocupar o seu lugar. A cerimônia para declarar a perda do 
direito consistia em desatar as sandálias. Ao afirmar João que ele não pode tomar o lugar do que vem, anuncia a Cristo 
como Esposo. O Esposo que chega anuncia a inauguração da aliança nova. Cristo é, portanto, aquele a quem a profecia 
chamava de “o Senhor”. 
João Batista, que negava ser o Messias, anuncia agora a sua chegada iminente, porque de fato já está presente entre os 
que o escutavam. A chegada ocorrerá em sua presença e significará o começo de sua atividade. João batiza com água, 
preparando a esposa (o povo) para o Esposo que vem buscá-la. João 3:29 O que tem a noiva é o noivo; o amigo do 
noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo.  

João 1:28 Isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 
A localização é de grande importância na narrativa evangélica. Em Betânia, no início do seu ministério, do outro lado do 
Jordão, Jesus é identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:28-29 Estas 
coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.  No dia seguinte, viu João a 
Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! No fim desse ministério 
público, ele se retira para o mesmo lugar, e o testemunho de João Batista é avalizado. João 10:40-42 Novamente, se 
retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio; e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele 
e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali 
creram nele.  
A expressão do outro lado do Jordão recorda a passagem do rio realizada por Josué para entrar na terra prometida. 
Semelhantemente serve de local para anunciar a libertação que o Messias realizará num contexto espiritual. A 
localização de João Batista confirma, a interpretação do seu batismo: ruptura com as instituições e adesão à esperança 
do libertador que chega. O resultado é o anúncio da necessidade de Jesus morrer como um sacrifício em favor do povo, 
Ele é realmente o prometido Cordeiro de Deus. O que começa como algo público, termina também com algo público, 
uma crucificação.  
 


