
Texto Base: Mateus 11:7-11 

Tema: O pregador do deserto 

Título: Características de um grande pregador do evangelho 

Introdução: João Batista, aquele que anunciou a vinda de Cristo e o Reino de 
Deus tem uma vida exemplar de humildade e perseverança na pregação do 
Evangelho. 

Corpo do Sermão 

 

1. Jesus deu testemunho de João 

No texto que lemos vemos que Jesus testemunha a respeito de João Batista. 

Uma coisa é testemunhar Jesus e outra é Cristo testemunhar sobre você. 

Lembra de Jó? 

 

2. Nascimento de João 

E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os 

mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas 1:6 

Deus só tem plano, só responde orações, tem propósitos para firmar na 

vida de quem o serve com sinceridade! 

Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e 

Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Lucas 1:13 

 

3. O homem que pregava no deserto 

Longe da cidade, longe dos holofotes, mas com uma missão e uma mensagem 

vinda de Deus atraia as multidões e almas se rendiam. 

Por que pessoas não se rendem ao Senhor Jesus Cristo hoje?  

O problema não é o lugar é a qualidade do mensageiro e a verdade da 

mensagem! 

4. O homem que se vestia de pelo de Camelo 

Jesus em seu testemunho menciona que os que se vestiam bem estavam nas 

casas dos reis. 

Suas vestes não garantem ou não definem o seu ministério e seu caráter. 



 

5. O homem de mensagem simples 

“Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus” Mateus 3:2. 

Mensagem reproduzida por Cristo e passada aos seus discípulos. 

Mateus 4:17; Mateus 10:7; Atos 2:37-38 (Arrependei-vos e cada um de vós 

seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e 

recebereis o dom do Espírito Santo). 

 

6. Homem humilde cujo objetivo não era sua promoção pessoal 

“O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu” João 

3:27 

Eu não sou o Cristo... O que tem a esposa é o noivo, mas o amigo do esposo 

que lhe assiste e lhe ouve alegra-se com sua voz.  

“É necessário que ele cresça e que eu diminua.” João 3:30 

 

7. O homem que não tinha medo de falar a verdade 

Falava verdade aos escribas e fariseus, falou a verdade para Herodes sobre o 

relacionamento deste com Herodias, esposa de seu irmão Filipe. 

 

8. Respeitado pelo seu caráter e santidade e não pelo status social, 

pelas suas roupas ou por belos discursos. 

“E Herodias o espiava, e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia 

a João, sabendo que era homem justo e santo; e guardava-o com segurança, e 

fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia.” Marcos 6:19,20 

A prisão não calou João Batista. 

 

9. O maior profeta, segundo Jesus. 

10.  O menor no Reino dos Céus é maior que João Batista  

11.  Resumo: Para os profetas, o caráter de João e para os visitantes e 

afastados apelo e reconciliação.  

12. Apelo ao Público. Oremos pedindo direção do Senhor para as nossas vidas. 


