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ESTUDO INTERPRETATIVO DO

EVANGELHO SEGUNDO MATEUS



ENDIREITAI OS CAMINHOS

“Endireitai o caminho do Senhor, como

disse o profeta Isaías.”

João Batista 
(JOÃO, 1: 23)

FCX/EMMANUEL

Caminho, Verdade e Vida. Cap. 16. 
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A exortação do Precursor permanece no ar, convocando os

homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns.

Em todos os tempos, observamos criaturas que se

candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo.

Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes,

após transformarem os melhores sentimentos em inquietação

injusta, acabam desanimadas e vencidas

Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos

sucessivos?

Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de

suas amarguras?



Não compreendem que, através de mensageiros generosos

do seu amor, o Cristo se encontra, em cada dia, ao lado de

todos os discípulos sinceros.

Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos.

Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao

conselho de João: “endireitai os caminhos”.

Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso

retificar a estrada em que tem vivido.

Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros

do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões

avassaladoras do campo material.



Emmanuel

Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que

aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza.

Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades,

endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos.

Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-Lo-ás, ao teu

lado, com a sua bênção



TEMA 7

A PREGAÇÃO DE JOÃO BATISTA

Mt. 3:1-12



MATEUS. 3:1-12

BÍBLIA DE JERUSALÉM. Evangelho segundo Mateus. p. 1.706. 

1. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da

Judeia.

2. E dizendo: “Arrependei-vos, porque o Reino dos Céus está

próximo”.

3. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: “Voz do que grita

no deserto: Preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas

veredas”.

4. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de

couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e

mel silvestre.

5. Então vieram até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região

vizinha ao Jordão.



MATEUS. 3:1-12 BÍBLIA DE JERUSALÉM. Evangelho segundo Mateus. p. 1.706. 

6. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados.

7. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe:

“Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?”

8. Produzi, então, fruto digno de arrependimento.

9. E não penseis que basta dizer: “ Temos por pai a Abraão”. Pois eu vos digo

que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão”.

10. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não produzir

bom fruto será cortada e lançada ao fogo.

11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem

depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao

menos de tirar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com

fogo.

12. A pá está na sua mão: limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro:

mas, quanto à palha, a queimará num fogo inextinguível.



A pregação de João Batista

IDEIAS PRINCIPAIS 

João Batista  como precursor de Jesus



O deserto da Judeia

➢ É muito comum notar montanhas,

colinas de cal, leitos de rios e

vales profundos.

➢ Alguns desses rios são perenes –

tem água o ano todo – e dão

origem a alguns oásis ao longo

do deserto.

➢ Na parte leste, é comum ver a

ocorrência de falésias próximas ao

Mar Morto.



O deserto da Judeia



Filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria

Nasceu em pequena aldeia chamada Ein Kerem, a seis quilômetros

de Jerusalém. Era nazireu.

Sua educação foi cercada de intencionais cuidados e até seu nome

foi escolhido no Plano Espiritual (Lucas. 1:11-16)

Batista

Aquele que realiza o 

batismo

João, o Batista



Batizava no Rio Jordão

Ele batizava em nome de Deus e

anunciava a vinda do Reino dos Céus.

Jordão significa aquele que desce ou

também lugar onde se desce.

O rio deságua no mar Morto.



À exceção de Jesus, João Batista é o

único personagem do Novo

Testamento cuja missão foi prevista

por profetas:

Malaquias, 3:23: 

Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes 

que chegue o dia de Iahweh, grande e terrível. 

Isaías, 40:3

Ele é a voz que clama no deserto: preparai o

caminho do Senhor.



Jesus confirma João Batista como seu precursor

“Em verdade vos digo que, entre os nascidos

de mulher, não surgiu nenhum maior do que

João, o Batista, e, no entanto, o menor no

Reino dos Céus é maior do que ele.

(Mateus.11:11-15)

Dos nascidos de mulher nenhum foi maior do

que João Batista; isto é, não se encarnou

ainda nenhum Espírito com missão maior

do que a de João Batista.



João Batista e o pensamento dos quatro evangelistas

➢ Ele é o precursor ou mensageiro escolhido que anuncia a vinda

do Cristo;

➢ É o último dos profetas do Judaísmo, fechando-se, assim, o ciclo

dos profetas que se encontram relatados no Velho Testamento;

➢ Entre os profetas, João Batista foi considerado por Jesus como o

maior ainda que o menor no Reino de Deus seja maior do que

ele; (Mt., 11:11-15)

➢ Ele é Elias renascido (Is., 40:3; Mt., 4:5; 11:14-15).



Garantir que a missão do Cristo fosse

integralmente cumprida, sendo necessária torná-

la conhecida ao maior número de pessoas:

dominadores romanos, religiosos e ao povo, em

geral.

São ações que refletem, claramente, um Plano

Divino em execução.

A tarefa de João Batista



João Batista é o profeta Elias

O apóstolo João, destaca a possibilidade

de João Batista, ser o profeta Elias (ou

outro profeta) renascido:

“Quem és tu?” Ele confessou e não negou;

confessou: “Eu não sou o Cristo”. Perguntaram-

lhe: “Quem és, então? És tu, Elias?” Ele disse:

“Não o sou”. “És o profeta?” Ele respondeu:

“Não”. (Jo.,1:19-22)*

* Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e 

levitas para interrogar João Batista: 



➢ O que me espanta - dizia Isabel com caricioso sorriso - é

o temperamento de João, dado às mais fundas

meditações, apesar de sua pouca idade.

➢Essas crianças, a meu ver [referindo-se a Jesus e João

Batista] - respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho

suave de seus olhos - trazem para a Humanidade a Luz

divina de um caminho novo.

Pesquisas realizadas no plano espiritual: um

diálogo entre Maria de Nazaré e sua prima Isabel,

mãe de João Batista:



A ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo

que já está morto, o que a Ciência demostra ser

materialmente impossível ...

A reencarnação é a volta da alma ou Espírito à vida

corpórea, mas em outro corpo, novamente formado

para ele e que nada tem de comum como antigo.

MATEUS E JOÃO Evangelista acreditavam ser João Batista a

reencarnação de Elias, isso demonstra que a ideia de

reencarnação lhes era natural, ainda que entendida na forma de

ressurreição que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama

reencarnação.

KARDEC, 

Allan. O 

evangelho 

segundo o 

espiritismo. 

Cap. IV, it. 4,



➢ ele era muito incisivo no falar e no pregar

(raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira

que está para vir? Produzi, então, fruto digno de

arrependimento [...] (Mt., 3:7-8).

A personalidade de João Batista 

Se João nasceu de linhagem sacerdotal, deve

ter abandonado o sacerdócio e adotado um modo

de vida ascético no deserto da Judeia...

Com zelo profético pregava uma nova

mensagem e propunha um novo rito.



Subsistiu com "gafanhotos e mel silvestre"; a palavra

grega traduzida como "gafanhotos" pode se referir

ao fruto da alfarroba, ao invés do inseto gafanhoto.

Isto é sugerido porque os termos hebraicos para

"gafanhotos" (hagavim) e "alfarrobeiras" (haruvim)

são muito similares.

https://pt.wikipedia.org/wiki/

ALIMENTAÇÃO DE JOÃO BATISTA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gafanhotos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gafanhoto


O seu compromisso era, acima de tudo, anunciar a

chegada do Messias, aplainar os caminhos do Senhor ...

“O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós

mesmos sois testemunhas de que vos disse:

Não sou o Cristo! Mas fui enviado apenas como precursor.[...]

Pois esta alegria me coube abundantemente.

Convém que ele cresça e que eu diminua.¨[...]
Amélia Rodrigues. Primícias do 

Reino. Cap 2



Não sou o Cristo! este desconhecimento da missão para a qual fora

preparado no plano espiritual são sinais indicativos de

reconhecimento dos verdadeiros profetas

“[...] Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam

por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos

profetas se arrogam, eles próprios, como enviados de

Deus.

O primeiro é humilde e modesto; o segundo é orgulhoso e

cheio de si, fala com altivez e, como todos os mentirosos,

parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito.

[...].”

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 21, it. 9



Os verdadeiros missionários de

Deus ignoram-se a si mesmos, em

sua maior parte; desempenham a

missão a que foram chamados pela

força do gênio que possuem,

secundados pelo poder oculto que

os inspira e dirige à revelia deles,

mas sem desígnio premeditado. [...].

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 21, it. 9



A mensagem de 

arrependimento radical 

era a regra da salvação do 

Espírito, anunciada por 

João Batista

➢Os que se erguiam das águas eram como crianças-renascidas, ou como

aqueles que passaram da morte para a vida. [...]”.

➢Era materializada num rito

de imersão em que o pecado

da presunção e a totalidade

da vida passada da pessoa

eram lavados.



Sobre os ritualismos e manifestações de culto

externo, o Espiritismo ensina que são totalmente

desnecessários.

Difere o Espiritismo de todas as religiões conhecidas por

demonstrar a lógica dos seus ensinos através de experiências

científicas e por apresentar uma filosofia também baseada em

experimentos e observações e documentada por uma legião de

sábios de renome universal.
http://www.feparana.com.br/



❖ paramentos, ou quaisquer vestes especiais 

❖ vinho ou qualquer bebida alcoólica 

❖ altares, imagens, andores, velas e quaisquer objetos materiais como 

auxiliares de atração do público 

❖ pagamento por toda e qualquer graça conseguida para o próximo; 

❖ talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários ou 

quaisquer objetos e coisas semelhantes; 

❖ administração de sacramentos, concessão de indulgências, 

distribuição de títulos nobiliárquicos 

Não adota em suas reuniões e em suas práticas

http://www.feparana.com.br/



Pregações no deserto Havia quase cinco séculos que a boca

profética ali se calara e uma preocupação

dominava os corações.

Ele se sentia, não há como duvidar, “a voz que

clama no deserto” e preparava “os

caminhos do Senhor”.

Fora assim mesmo que respondera aos judeus

enviados pelos sacerdotes e levitas de

Jerusalém, ao lhe indagarem se ele era o Cristo

ou o Elias esperado.



Naquele instante, força incomum dominara-o e nobre inflexão

modulara-lhe a voz ao proclamar [...]

“Eu batizo com água, 

mas no meio de vós está 

um desconhecido, aquele 

que virá após mim, do 

qual  não sou digno de 

lhe desatar as correias da 

sandália”. 
Jo. 1:26-27

Pregava as primícias do Reino de Deus com inusitada emoção.



O seu compromisso era, acima de tudo, anunciar a

chegada do Messias, aplainar os caminhos do

Senhor e convocar os irmãos judeus para o batismo,

a fim de que, ao lhes renovar as atitudes perante

Deus, demonstrassem estar preparados para receber

a mensagem do Evangelho.

SINTESE 



SINTESE 

João Batista é o último profeta enviado pelo

Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo

com os mandamentos divinos.

Hoje temos no Espiritismo, um profeta que está em

toda parte, falando ao coração e à inteligência de

todas as criaturas: aos humildes e aos letrados, aos

pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes,

espalhando ensinamentos espirituais de fácil

compreensão.

RIGONATTI, Eliseu - O evangelho dos humildes. Cap. 11.



O que a mensagem de João 

Batista diz ao seu coração?

PREPARAI O CAMINHO. 

LIMPAI AS VEREDAS!!


