
João 1.6-9 

A Missão da Testemunha 

6        
Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. 

7        
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a 

crer por intermédio dele. 

8        
Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, 

9        
a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. 

  

Mensagem Central:   A testemunha de Cristo é alguém cuja missão é motivada por razões 
maiores do que ela mesma. 

  

3 elementos presentes em quem dá testemunho de Cristo 

  

1. A tarefa 

... para que testificasse a respeito da luz... 

Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus; se alguém 
serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja 
Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o 
domínio pelos séculos dos séculos. Amém! (1Pe 4.11). 

  

2. O objetivo 

... a fim de todos virem a crer por intermédio dele... 

30
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não 

estão escritos neste livro.
31

Estes, porém, foram registrados para que creiais 
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu 
nome (Jo 20.30,31). 

  

3. A mensagem 

... a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem... 

João era “universalista”? NÃO! 

Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos 
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 
a saber, aos que creem no seu nome (Jo 1.11,12). 

Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se 
mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele 
permanece a ira de Deus (Jo 3.36). 



... ilumina a todo homem... (?) 

Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em 
mim não permaneça nas trevas (Jo 12.46). 

 


