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Testemunho de João Batista
O Evangelho nos apresenta um lindo testemunho de
João Batista sobre Jesus. E é muito conveniente este
testemunho do precursor, porque agora Jesus
termina sua vida retirada em Nazaré. Lá viveu como
qualquer de seus contemporâneos, ignorado pelo
mundo. Nada chama a atenção. É um homem mais
dos muitos que agora se aproximam para ser
batizados por João. É impossível reconhecer Deus
nele.
Por isso intervém João Batista com um solene
testemunho. Desse modo vai apresentando ao
mundo a origem divina de Jesus. E o Batismo do
Senhor é como sabemos, a preparação e introdução
em sua vida pública.
O tríplice testemunho. Em que consiste o
testemunho de João? Podemos dizer que é um
tríplice testemunho:
1. Primeiro apresenta Jesus como o Cordeiro de
Deus, que tira todo o pecado do mundo. Com isso
revela sua grande missão: Ele é o verdadeiro
Cordeiro pascal que se sacrificará por seu povo. Ele
é o Messias esperado, o Salvador dos homens que os
reconciliará com Deus Pai.
2. Jesus é aquele sobre quem João viu descer o
Espírito de Deus como uma pomba. Ao começar
sua missão, o Espírito Divino o enche com sua força
e seus dons. Por isso, de agora em adiante Cristo se
manifestará como homem cheio do Espírito em
máximo grau, como portador do Espírito Santo por
excelência. Em sua força começará a predicar a Boa
Nova, curará aos enfermos e tratará de ganhar a seu
povo para o Reino do Pai. Por todo seu ser e atuar
manifestará a presença singular do Espírito de Deus.
3. Finalmente, João afirma que Jesus é o Filho de
Deus. Porque ao batizar Jesus, João escutou a voz
do Pai que dizia: “Este é meu filho amado, meu filho
predileto”. E Cristo é o filho preferido do Pai, por
sua atitude ante Ele. Tudo o que diz e faz para
cumprir sua missão messiânica, o faz por encargo do
Pai, em obediência e amor a Ele.
Coloca-se incondicionalmente a disposição da
vontade do Pai. Nada o pode afastar de seu
caminho: é fiel até a morte na cruz.
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Mas, o que significa este tríplice testemunho de
João, o Precursor, para nós? Parece-me que
Cristo quer nos lembrar que também nós, no dia
de nosso Batismo, nos convertemos em
testemunhas de Deus.
E nos convida de novo a ser suas testemunhas
fiéis, a dar um tríplice testemunho de vida:
1. Pelo Batismo nos convertemos todos em
irmãos de Jesus e, principalmente, em discípulos
do Senhor. E como tal havemos de dar,
permanentemente, testemunho de seu amor e
misericórdia, de sua paz, justiça e verdade no
meio deste mundo e ante nossos irmãos.
2. A partir do Batismo e da Confirmação, todos
nós somos portadores do Espírito Santo.
Minha alma e toda minha pessoa são
consagradas ao Espírito e habitadas por Ele.
“Não sabeis que sois templo de Deus e que o
Espírito de Deus habita em vós?”, nos explica
São Paulo. E se é assim, devemos dar
testemunho de que Ele vive e atua em cada um
de nós. Os demais devem sentir a presença do
Espírito Divino em cada cristão.
3. Pelo Batismo nos transformamos também em
filhos de Deus Pai. Com sua morte na cruz,
Cristo nos regalou a graça de ser, como Ele,
autênticos filhos. Fruto e testemunho desta
infância espiritual há de ser nossa atitude de
filhos, é dizer, nossa obediência, disponibilidade
e amor de filhos ante o Pai celestial.
Nossa vida é um caminhar, um peregrinar rumo
ao Pai, rumo ao coração de Deus. Oxalá
possamos nos reencontrar todos, algum dia, na
Casa do Pai!
Perguntas para a reflexão
1. Conheço a data de meu batismo?
2. Como batizado e confirmado, em que sou
diferente dos demais?
3. Sou obediente aos desejos de Deus?
Se desejar subscrever, comentar o texto ou dar
seu
testemunho,
escreva
para:
pn.reflexiones@gmail.com

