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Encarte do Mensageiro Luterano de novembro de 2021

Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Que maravilha estarmos novamente aqui para 
aprendermos juntos sobre o grande amor de Deus! Nesta história, vamos conhecer 

um pouco da vida de mais uma criança da Bíblia: João Batista. Essa criança nasceu com 
uma missão especial: preparar o caminho para a criança mais importante da Bíblia: 
JESUS. Por isso João é chamado de PRECURSOR. Vamos descobrir o significado da 

palavra PRECURSOR?  
Pinte as caixas que tem as respostas certas. 

O precursor

PRECURSOR

Aquele que anuncia 
algo ou alguém

Aquele que vive 
no deserto

Aquele que vai adiante, 
à frente de alguém

Aquele que 
prepara o solo

Aquele que ensina 
como foi a vida de Jesus



Amiguinho, pegue sua Bíblia e vamos conhecer mais de perto essa linda história. Ela está regis-
trada no livro de Lucas 1.5-25; 57-80 (NTLH). Vamos lá!

Nos dias de Herodes, rei da Judeia, havia um 
sacerdote chamado Zacarias. Sua esposa se 
chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram um ca-
sal temente a Deus, que vivia uma vida piedosa, 
agradando a Deus, obedecendo às suas leis e 
aos seus mandamentos. Eles haviam nascido 
em famílias de sacerdotes e viviam sempre no 
templo. Mas o casal não tinha filhos, porque 
Isabel era estéril. E eles já eram bem idosos. 

Vamos colorir o desenho de Zacarias 
e Isabel ao lado?

Certo dia, quanto Zacarias estava fazendo 
seu trabalho no templo em Jerusalém, no 

santuário do Senhor, o anjo Gabriel apareceu 
a ele e começou um diálogo. 

Pinte bem bonito o desenho ao lado:

A seguir, ligue as caixas 
de diálogo aos personagens 
certos. 

“Não 
tenha medo, Za-

carias, pois Deus ouviu a sua 
oração! A sua esposa vai ter um filho, 
e você porá nele o nome de João. O 

nascimento dele vai trazer alegria e felici-
dade para você e para muita gente. Ele não 

deverá beber vinho e nem cerveja. Ele 
será cheio do Espírito Santo desde 

o nascimento” (Lc1. 13-15 
NTLH).

* Anjo

* João Batista



Você consegue imaginar o susto que Zacarias levou, vendo o anjo ali do seu lado, falando 
tudo aquilo? Zacarias queria muito ter um filho, mas ele ficou muito assustado e com medo. 
E o anjo disse mais:

“Ele 
será mandado 

por Deus como mensa-
geiro e será forte e poderoso. 
E conseguirá preparar o povo 

de Israel para a vinda do 
Senhor.”

O bebê João Batista nasceria para anunciar a vinda do Messias, o Salvador, prometido por 
Deus. Zacarias, além de assustado e com medo, não acreditou no que o anjo falou. E respon-
deu ao anjo:

“Como 
vou saber se 

isso é verdade? Já 
estou muito velho, e mi-
nha mulher também.”

* Anjo

* João Batista

* Anjo

* João Batista

O anjo Gabriel afirmou a Zacarias que Deus o tinha 
enviado para falar com ele e lhe dar essa boa notícia. 
Mas, como ele não tinha acreditado, ficaria mudo, não 
podendo falar até o filho nascer (Lc 1. 17-20 NTLH).

No tempo certo, o menino nasceu. Isabel e Zaca-
rias estavam muito felizes! Os amigos e vizinhos tam-
bém estavam felizes e queriam colocar no menino 
o mesmo nome do pai, Zacarias. A mãe disse que o 
nome seria João. Então perguntaram ao pai, qual seria 
o nome do menino. Como não podia falar, Zacarias 
pediu uma tabuinha de escrever. 

Vamos ajudar Zacarias a escrever o nome 
do bebê na tábua? Confira em sua Bíblia, Lucas 
1.63. No mesmo instante aconteceu algo maravilho-
so! Zacarias voltou a falar e, cheio do Espírito Santo, 
começou a louvar a Deus! Ele compôs um hino de 
louvor a Deus chamado Benedictus. Este hino é canta-
do até hoje em nossa igreja.



João cresceu no deserto, e Deus o fortalecia. Ele tinha uma dieta bem diferente: alimentava-
-se de gafanhotos e mel silvestre. Também não andava na moda daquela época: vestia-se com 
pele de camelo e usava cinto de couro. Mas isso não importava. João era humilde, ele não liga-
va para as coisas luxuosas do mundo. Ele era uma criança especial, com uma missão especial: 
preparar o caminho para o Senhor Jesus, falar para as pessoas que o reino de Deus estava se 
aproximando. Encontre, no quadro abaixo, o que João vestia e o que comi:

Você sabia? Isabel, mãe de João Batista, e Ma-
ria, mãe de Jesus, eram primas. João Batista e 
Jesus também eram primos e nasceram com 
poucos meses de diferença. O nome, Batista, 
foi atribuído a ele porque batizava as pessoas, 
e batizou também Jesus no rio Jordão. João Ba-
tista apontou Jesus dizendo: “Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1.29). 
Ao apontar para Jesus, João estava dizendo que 
o Salvador prometido tinha chegado e esta-
va ali para todos. Deus usou João Batista para 
anunciar a vinda do Salvador! A promessa se 
cumpriu! Jesus aceitou o sacrifício! Ele nasceu e 
morreu por amor a mim e a você! 

Querido amiguinho, muitas pessoas ainda não 
conhecem a Jesus, e não sabem o grande amor 
que ele tem por elas. Por isso Deus também 
conta com nosso testemunho, para anunciar 
as boas novas de perdão e salvação às pesso-
as hoje. Vamos com alegria falar de Jesus e seu 
amor aos nossos amigos, vizinhos e familiares, 
seguindo o exemplo de João Batista! 

Agora, vamos orar: 

Que história incrível! Você tem alguma história 
ou fato relacionado ao seu nome? O nome que 
você recebeu, ao nascer, tem algum significado? 
Compartilhe conosco sua história, enviando-a 
para editorial@editoraconcordia.com.br. Quere-
mos muito conhecer um pouco mais sobre você!

Querido Deus! 
Assim como preparaste João 

Batista para anunciar às pessoas a 
vinda de Jesus, nosso Salvador, eu te peço 

que me dês coragem para, com alegria, fa-
lar do teu amor às pessoas que ainda não 
conhecem sobre a salvação no Filho de 

Deus. Obrigado por cuidares de mim e 
da minha família, nos dando tudo 

que é necessário para vi-
ver. Amém!


