
João 1.19-28 

Questões Relacionadas aos Servos de Cristo 

  

19      Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas 

para lhe perguntarem: Quem és tu? 

20      Ele confessou e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo. 

21      Então, lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? 

Respondeu: Não. 

22      Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram; que 

dizes a respeito de ti mesmo? 

23      Então, ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como 

disse o profeta Isaías. 

24      Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. 

25      E perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 

26      Respondeu-lhes João: Eu batizo com água; mas, no meio de vós, está quem vós não conheceis, 

27      o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. 

28      Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 

  

Mensagem Central:   O servo de Cristo tem de ter conhecimentos corretos a cerca de si e da sua 

responsabilidade a fim de cumprir sua missão. 

  

3 perguntas fundamentais para o servo responder 

  

1. Quem eu não sou? (19-21) 

Contexto da esperança judaica do início do primeiro milênio: 

36 Havia uma profetisa, chamada Ana... 38 E, chegando naquela hora, dava graças a Deus 

e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém (Lc 

2.36a,38). 

... Ele confessou e não negou... 

Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se 

não seria ele, porventura, o próprio Cristo(Lc 3.15). 

Independente de Malaquias (4.5) ter se referido a ele como Elias e Jesus tê-lo reconhecido 
assim (Mc 9.13), João se negou a ser comparado à expectativa popular dessas figuras. 



  

2. Quem eu sou? (22,23) 

João cita Isaías 40.3, cujo capítulo fala de Deus trazendo de volta seu povo da Babilônia, mas 

que, em um sentido mais amplo, aponta para a vinda do rei messiânico. 

  

3. Qual é o meu papel? (24-28) 

João sabia o que lhe cabia e o que não lhe cabia. 

Um rabino do 3º século, citado no Talmude Babilônico, disse: “Um discípulo deve 
executar para o seu mestre qualquer serviço que um escravo faz para o seu dono, 

exceto desamarrar suas sandálias”. 

 


