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“João 1:29-51” 

1 – Testemunho de João Batista 

 

(João 1:29) - No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

 

- Cordeiro era o instrumento de salvação para o Judeu. 

 

- Jesus substituiria o ritual de sacrifícios dos animais. 

 

- O verbo “tira” está no presente (diferente de tirará ou  tirou), indicando uma ação 

contínua. O Senhor Jesus sempre tira nossos pecados.  

 

- A salvação não era só pro Judeu, mas para todo aquele que crer, 

independentemente do histórico de vida (e de pecados) até o momento da 

conversão. 
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“João 1:29-51” 

1 – Testemunho de João Batista 

 

(João 1:30) - Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes 

de mim, porque foi primeiro do que eu.  

(João 1:31) - E eu não o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim 

eu, por isso, batizando com água. 

 

- João reforça a trindade e a natureza atemporal de Cristo de que Ele é o próprio 

Deus existente desde antes da criação. 

 

- Essa verdade já havia sido dita no primeiro versículo. 

 

(João 1:1,2) - NO princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era 

Deus. Ele estava no princípio com Deus.  
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“João 1:29-51” 

1 – Testemunho de João Batista 

 

(João 1:30) - Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes 

de mim, porque foi primeiro do que eu.  

(João 1:31) - E eu não o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim 

eu, por isso, batizando com água. 

 

- O rito de lavar com água, simbolizando a purificação religiosa, ou consagração à 

DEUS, era usado pelos israelitas. Os prosélitos do judaísmo eram batizados. 

 

(Números 19:19) - E o limpo ao terceiro e sétimo dia espargirá sobre o imundo; e ao 

sétimo dia o purificará; e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde 

será limpo.  
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“João 1:29-51” 

1 – Testemunho de João Batista 

 

(João 1:30) - Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes 

de mim, porque foi primeiro do que eu.  

(João 1:31) - E eu não o conhecia; mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim 

eu, por isso, batizando com água. 

 

- Assim, quando João Batista foi enviado por DEUS, a pregar o arrependimento a 

Israel, aplicava o batismo a todos que aceitavam a sua mensagem. 

 

- Este era o "batismo de arrependimento", e não perdoava pecados, porque o 

doador do perdão ainda não tinha se revelado, o perdão dos pecados através do 

batismo, viria somente no Nome de Jesus, após a Sua glorificação.  

 (Lucas 24:46, 47)   (Atos 2:38)  
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“João 1:29-51” 

1 – Testemunho de João Batista 

 

(João 1:32) - E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, 

e repousar sobre ele.  

(João 1:33) - E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse 

me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que 

batiza com o Espírito Santo.  

(João 1:34) - E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. 

 
- O batismo nas águas é o "testemunho" da fé em JESUS CRISTO: "Porque três são os que 

testificam na terra: 

 

a) O Espírito, na vivificação (regeneração) (Rom. 8:13); 

 

b) A água, na lavagem do corpo para purificação (Ef. 5:26); 

 

c) O sangue, na expiação dos nossos pecados (Heb. 9:22). 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:35) - No dia seguinte João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos;  

(João 1:36) - E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus.  

(João 1:37) - E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. 

 

- João já havia preparado o caminho para que as pessoas seguissem à Cristo. 

 

- João insistia em deixar claro o propósito de Cristo como Messias espiritual que se 

sacrificaria pela humanidade e não como líder político que libertaria os Judeus de 

Roma. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:38a) - E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que 

buscais? .... 

 

- Ao se voltar e ver que O seguiam, Jesus lhes faz esta pergunta, significando "qual 

é o seu propósito?"  

 

- Só podemos ter Cristo em nossas vidas e nossos lares se O buscarmos pelas 

razões corretas.  

 

- Muitas vezes pedimos para Cristo apoiar e avançar nossos planos, não os dele.  

 

- Estamos nós buscando a glória dEle ou a nossa? 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:38) - E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que 

buscais? E eles disseram: Rabi (que, traduzido, quer dizer Mestre), onde moras?  

(João 1:39) - Ele lhes disse: Vinde, e vede. Foram, e viram onde morava, e ficaram 

com ele aquele dia; e era já quase a hora décima. 

 

- Em relação à residência de Jesus, sabemos que, embora tenha nascido em Belém, 

morava em Nazaré.  

 

- A casa em que morou provavelmente não foi comprada, mas era aquela em que 

os seus pais moravam.  

      (Mateus 2,23 e Lucas 2,39) 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:38) - E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que 

buscais? E eles disseram: Rabi (que, traduzido, quer dizer Mestre), onde moras?  

(João 1:39) - Ele lhes disse: Vinde, e vede. Foram, e viram onde morava, e ficaram 

com ele aquele dia; e era já quase a hora décima. 

 

- Depois do início da pregação, provavelmente Jesus passou a morar na casa de 

Pedro, que ficava às margens do Lago da Galileia, em Cafarnaum. 

      (Mateus 4,12-16) 

 

- Entretanto, grande parte do ministério de Jesus foi nômade, pernoitando nas casas 

daqueles que se  convertiam ou mesmo ao relento. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:40) - Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de 

João, e o haviam seguido.  

(João 1:41) - Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o 

Messias (que, traduzido, é o Cristo).  

 

- Após passar horas com Cristo, Felipe buscou imediatamente levar seu irmão 

Simão (Pedro) ao Senhor. 

 

- Não devemos ser cristãos apenas do lado de fora de casa, mas buscar levar cada 

membro de nossa casa à um relacionamento com Cristo também. 



26/09/2016 
09:19 

14 

“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:42) - E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho 

de Jonas; tu serás chamado Cefas (que quer dizer Pedro).  

 

- A palavra usada por Cristo foi o nome grego Pétros (  ), uma tradução do 

aramaico Cephas que significa literalmente "pedra, rochedo“, indicando que o 

caráter cristão e a fé de Simão (Pedro) se tornariam inabalável. 

 
- A igreja católica tem confundido esta passagem com o termo hebraico Cephas (de 

mesma pronuncia do anterior), mas que em grego é Kephale (keal) e quer 

dizer cabeça ou líder, indicando que Simão (e não Cristo) seria o cabeça da igreja. 

 

- Ao mudar o nome de Simão para Pedro o Senhor Jesus mostra que nossa vida, 

nosso caráter, nossa personalidade e nossa identidade devem mudar desde a nossa 

essência para segui-lo. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:43) - No dia seguinte quis Jesus ir à Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: 

Segue-me.  

(João 1:44) - E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.  

 

- Embora André e Pedro morassem em Cafarnaum, sua cidade natal era Betsaida, 

indicando que talvez André, Pedro e Filipe já se conhecessem. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:45) - Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem 

Moisés escreveu na lei, e os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José.  

(João 1:46) - Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe 

Filipe: Vem, e vê.  

 

- Natanael fiel a pratica da Lei e carregado de preconceitos contra os habitantes de 

Nazaré que casavam com mulheres estrangeiras, gerando filhos excluídos do 

povo Judaico. 

 

- Nazaré também era uma vila com no máximo 2000 habitantes (desinteressante), 

que poderia (segundo algumas fontes) ter participado da revolta que se seguiu 

após a morte de Herodes (4 DC), dando aos seus habitantes fama de desordeiros 

revoltados. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:45) - Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem 

Moisés escreveu na lei, e os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José.  

(João 1:46) - Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe 

Filipe: Vem, e vê.  

 

- A maneira de pensar de Natanael é semelhante a do Sinédrio de Jerusalém, 

Supremo Tribunal Judaico, o mesmo que condenou a Jesus a morte. 

 

- Com esta resposta Natanael esta representando o grupo de pessoas, que para 

tornarem-se discípulos de Jesus terão que romper as formas discriminatórias os 

preconceitos que marginalizam as pessoas. 

 

- Para seguirmos a Cristo e termos intimidade com ele individualmente e em 

nossos lares, precisamos estar dispostos a abandonar muitos “pré-conceitos” e 

aceitarmos que são os conceitos cristãos que devem prevalecer em nossas vidas. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:47) - Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um 

verdadeiro israelita, em quem não há dolo.  

 

- Alguém que se intitula pertencente ao povo de Deus busca se apresentar sem 

culpa.  

 

- Assim como na época de Cristo, muitos se diziam Israelitas, mas andavam 

distantes dos ensinamentos do Senhor, hoje, muitos se dizem cristãos, mas não 

buscam manifestar o caráter de Cristo, nem as características do fruto do Espírito, 

com a desculpa de que somos “apenas humanos”. 

 

- Nossos lares só poderão superar as pressões da sociedade atual que busca impor 

seus valores, se estiverem firmes da Palavra. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:48) - Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, e 

disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira.  

(João 1:49) - Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus; tu és o 

Rei de Israel.  

 

- Pertence à Cristo nos ver quando achamos que ninguém nos observa.  

 

- Da mesma forma Ele conhece nossos corações intimamente, por isso não há 

como enganá-lo, mesmo quando enganamos aos outros ou à nós mesmos. 

 

- Mesmo antes que busquemos à Cristo ou nos momentos que nos afastamos dEle, 

Ele sempre está pensando em nós e atento aos nossos pensamentos e atitudes, não 

como um policial, mas como um pai amoroso. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:50) - Jesus respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te debaixo da 

figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás.  

(João 1:51) - E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante 

vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem.  

 

 

- Cristo revela sua missão: Tornar o Reino de Deus acessível à todos que crerem no 

seu nome. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:50) - Jesus respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te debaixo da 

figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás.  

(João 1:51) - E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante 

vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do 

homem.  

 

- Cristo revela sua missão: Tornar o Reino de Deus acessível à todos que crerem no 

seu nome. 

 

- A partir da vida, morte e ressurreição de Cristo a comunicação (“anjo”  - “ággelo” 

– mensageiro – condução da mensagem) com o Eterno Pai seria restaurada de 

forma bilateral, de modo que a humanidade poderia se comunicar com o Pai e o 

Pai com a humanidade. 
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“João 1:29-51” 

2 – Primeiros Discípulos 

 

(João 1:50) - Jesus respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te debaixo da 

figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás.  

(João 1:51) - E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante 

vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do 

homem.  

 

- Cristo revela sua missão: Tornar o Reino de Deus acessível à todos que crerem no 

seu nome. 

 

- A partir da vida, morte e ressurreição de Cristo a comunicação com o Eterno Pai 

seria restaurada de forma bilateral, de modo que a humanidade poderia se 

comunicar com o Pai e o Pai com a humanidade. 

 

- Mas essa comunicação só é possível através da submissão ao senhorio de Cristo e 

da busca pelo entendimento da sua Palavra. 



CONCLUSÃO  

 

“Daqui em diante vereis o céu aberto, e 

os anjos de Deus subindo e descendo 

sobre o Filho do homem.  

(João 1:51) 

 


