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Um dia dentro do templo de 
Deus, um velho sacerdote, 
chamado Zacarias, 
estava queimando 
incenso.



Lá fora, as pessoas oravam.  
De repente, Zacarias 
tremeu.



Um anjo havia chegado.  "Não tenha 
medo", disse ele.  



"Deus me enviou.  Tua 
mulher terá um filho.



Chame-o de João. Ele será cheio do 
Espírito Santo desde o nascimento.  

Ele trará muitas 
pessoas    a Deus".



"Fala-nos, 
Zacarias."  
As pessoas 
de fora 
ficaram 
intrigadas.



Eles não sabiam que o 
anjo Gabriel dissera
a Zacarias que seria 
incapaz de falar até

o nascimento
do bebê ...



... porque ele não acreditou na 
mensagem de Deus. Ele 

pensou que sua 
esposa estava velha 

demais para ter 
um bebê.



Em casa, Zacarias 
escreveu tudo que o anjo 
disse-lhe.  Isabel, sua 
esposa, ficou surpresa.



Eles sempre oraram 
por um filho.  Poderia 
acontecer agora?



Logo Isabel 
soube que 
um bebê 
estava a 
caminho.  
Ela louvou 
a Deus.



Um dia 
Maria, a 
prima de 
Isabel, veio 
visita-la.  
Maria 
também 
estava 
esperando 
um bebê.



Quando Maria chegou, 
Isabel sentiu seu bebê 
pular de alegria dentro

do seu ventre.
Isabel ficou

cheia do
Espírito

Santo.



Ela sabia que o bebê de 
Maria era o Senhor

Jesus Cristo.
Juntas, as
duas mulheres

louvaram a
Deus com

alegria.



O bebê de Isabel nasceu como Deus 
prometera.  "Chame-o

de Zacarias, como
seu pai", os outros

sacerdotes,
disseram.



Zacarias lembrando do mandamento 
de Deus escreveu: "Não!  

O nome do bebê é 
João.“Quando Zacarias 

escreveu essas 
palavras, a sua 

fala voltou.  
Então, 
ele 

louvou a  
Deus.



Quando João 
cresceu ele era 
como Elias, um 
grande homem
de Deus.



João disse ao povo que 
o Messias estava 
chegando para 

abençoá-los. Os 
líderes judeus odiavam 

João, porque ele    
disse-lhes:



"Arrependei-vos!
Parem de pecar".  
Eles não queriam 
ouvir falar de 
seus pecados.



Outros o chamavam de João Batista 
porque ele mergulhava as 
pessoas debaixo 
d'água para 
mostrar que se 
arrependeram 
de seus 
pecados.



Um dia, Jesus veio a João para ser 
batizado.  "Você deveria me 
batizar", João opunha-se.  
Mas Jesus 
disse: 
"Que seja 
cumprida 
a palavra."
E João o 
batizou.



Depois do 
batismo 
de Jesus, 
João viu 
o Espírito 
Santo vir 
sobre Jesus 
na forma de 
uma pomba.



Este foi o sinal 
de Deus.  João 
sabia que Jesus 
era o Filho de 
Deus. João 
chamou Jesus 
de: o Cordeiro 
de Deus que 
tira o pecado 
do mundo. 



João levou muitas pessoas a Deus.  Mas 
Herodes, um governante perverso,  

atirou João no 
cárcere. "É um 
pecado para você 
ter Herodias, 
mulher de teu 
irmão, como a sua 
própria", João 
disse a Herodes.



Herodes 
sabia que isso 
era verdade. 
Ele sabia que 
João era 
servo de 
Deus, um 
homem 
justo e 
santo.



Mas ele não 
queria parar 
de pecar. E 
João não iria 
parar de 
pregar contra 
o pecado, 
mesmo que isso 
significasse 
a prisão.



No aniversário de 
Herodes, houve uma 
grande festa.  A filha 
de Herodias dançou 
para 
ele.



Esta agradou a Herodes.  
"Você pode ter tudo o que 
quiser", ele prometeu.  
"Até mesmo metade 
do meu reino."



"O que 
devo 
pedir?" 
a menina 
perguntou.



A mãe 
malévola 
Herodias, 
que odiava 
João, 
disse-lhe 
o que 
pedir!  Foi 
terrível!



"Dá-me a cabeça de 
João Batista numa 
bandeja de prata", 
a menina disse a
Herodes. Que estava 
arrependido por 
sua promessa, mas 
orgulhoso demais 
para quebrá-lo.



"Corte a cabeça 
de João e a traga 
aqui", ordenou 
Herodes.  
Seus soldados 
obedeceram.



Entristecidos os 
amigos de João 
enterraram 
o corpo do 
cristão 
corajoso 
e fiel.



O trabalho de João 
para Deus estava 
consumado.  
Possivelmente 
eles sabiam 
que Jesus os 
confortariam 
nas suas 
tristezas.



UM HOMEM ENVIADO POR DEUS

Esta história da Palavra de Deus, 
a Bíblia, 

se encontra em

Marcos 6, Lucas 1, 3

"A explicação da tua palavra traz 
luz."  Salmo 119.130



Sim



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso 
maravilhoso Deus que nos criou e quer que nós 

o conheçamos.

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, 
que chamamos de pecado.  A punição para o 
pecado é a morte, mas Deus ama tanto você 
que ele enviou seu único filho, Jesus, para 

morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados.  
Jesus voltou a viver e foi para sua casa no 

paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir 
a Ele para perdoar os seus pecados, Ele 

perdoará.  Ele virá viver em você hoje, e você 
viverá com Ele para sempre.



Se você acredita que isso é verdade, diga 
isso ao nosso Deus:

Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, 
e se transformou em homem para morrer 

por meus pecados, e agora Você está vivo de 
novo.  Por favor, entre em minha vida e 

perdoe meus pecados, para que eu possa ter 
uma nova vida, e um dia vá morar com Você 
para sempre.  Me ajude a obedecer e viver 

para Você como seu filho.  Amem.

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os 
dias!  João 3.16


