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1 Mt 3,1 Naqueles dias,

Lc 3,1 Fazia quinze anos que Tibério era 

imperador de Roma. Pôncio Pilatos era 

governador da Judéia; Herodes governava a 

Galiléia; seu irmão  Filipe , a Ituréia e a 

Traconítide; e Lisânias a Abilene.  2 Anás e 

Caifás eram sumos sacerdotes. 

2
apareceu João Batista,  pregando no deserto da 

Judéia: 

Foi nesse tempo que a palavra de Deus veio a 

João, filho de Zacarias, no deserto.

1,6 Apareceu um homem enviado por Deus, cujo nome 

era João.   

3
1,7 Ele veio como testemunha, para dar testemunho da 

luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. 8 Ele 

não era a luz, mas apenas a testemunha da luz.

4
3 E João percorria toda a região do rio Jordão, 

pregando um batismo de conversão para o perdão 

dos pecados,   

5
2 «Convertam-se, porque o Reino do Céu está 

próximo.»

6
Mc 1,2 Como está escrito no profeta 

Isaías:    (Cf. Is 40,3)

3 João foi anunciado pelo profeta Isaías, que 

disse: (Cf. Is 40,3)

 4 conforme está escrito no livro do profeta Isaías:  

(Cf. Is 40,3-5)
1,23 como disse o profeta Isaías."

7
"Eis que eu envio o meu mensageiro 

na tua frente, para preparar o teu 

caminho.(Cf. Ml 3,1)

1,15 João dava testemunho dele, proclamando: 

8
3  Esta é a voz daquele que grita no 

deserto:  
 «Esta é a voz daquele que grita no deserto:   "Esta é a voz daquele que grita no deserto:   

1,23 João declarou: "Eu (sou) uma voz gritando no 

deserto: 

9
Preparem o caminho do Senhor,  

endireitem suas estradas!"

 Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas 

estradas!»

preparem o caminho do Senhor, endireitem suas 

estradas. 

10

5 Todo vale será aterrado, toda montanha e colina 

serão aplainadas;  as estradas curvas ficarão 

retas, e os caminhos esburacados serão 

nivelados.   

Aplainem o caminho do Senhor',  

11 6  E todo homem verá a salvação de Deus." 

12

4 E foi assim que João, o Batista 

apareceu no deserto, pregando  um  

batismo de conversão  para o perdão 

dos pecados. 
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13

1,19 O  testemunho  de João foi assim. (As autoridades) 

dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas 

para perguntarem a João: "Quem é você?" 20 João 

confessou e não negou. Ele confessou: "Eu não sou 

Messias." 21 Eles perguntaram: "Então, quem é você? 

Elias?" João disse: "Não sou" Eles perguntaram: "Você é o 

Profeta?" Ele respondeu: "Não." Então perguntaram: 22 

"Quem é você? Temos que levar uma resposta para 

aqueles que nos enviaram. Quem você diz que é?" 

14

24 Os que tinham sido enviados eram da parte dos 

fariseus. 25 E eles continuaram perguntando: "Então, por 

que é que você batiza, se não é o Messias, nem Elias, 

nem o Profeta?" 

15
6 João se  vestia  com  uma  pele  de 

camelo, usava um cinto de couro e 

comia gafanhotos e mel silvestre.

4 João usava roupa feita de pêlos de camelo, e 

cinto de couro na cintura; comia gafanhotos e 

mel silvestre. 

16
5 Toda  a  região  da Judeia  e todos 

os moradores de Jerusalém  iam  ao  

seu encontro.  

5 Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia, 

e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam 

ao encontro de João. 

17
Confessavam  os  seus pecados, e  

ele os batizava no rio Jordão.

6 Confessavam os próprios pecados, e João os 

batizava no rio Jordão. 

18
7 Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo 

para o batismo, João disse-lhes:

7 João Batista dizia às multidões que iam para ser 

batizadas por ele: 

19
 «Raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou 

a fugir da ira que vai chegar? 

"Raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a 

fugir da ira que vai chegar?   

20
8 Façam coisas que provem que vocês se 

converteram. 

8 Façam coisas para provar que vocês se 

converteram,

21
9 Não pensem que basta dizer: ‘Abraão é nosso 

pai’. 

 e não comecem a pensar:  'Abraão é nosso pai'. 

(Cf.:Jo 8,39)   

22
 Porque eu lhes digo: até destas pedras Deus 

pode fazer nascer filhos de Abraão. 
Porque eu lhes digo: até destas pedras (Cf.: 

19,40) Deus pode fazer nascer filhos de Abraão.

23
10 O machado já está posto na raiz das árvores.  

E toda árvore que não der bom fruto, será 

cortada e jogada no fogo. 

9 O machado já está posto na raiz das árvores. E 

toda árvore que não der bom fruto, (Cf. Lc 13,6-9) 

será cortada e jogada no fogo." 
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10 As multidões perguntavam a João: "O que é 

que devemos fazer?"  11 Ele respondia:  "Quem 

tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. E 

quem tiver comida, faça a mesma coisa."   

24

12 Alguns cobradores de impostos também 

foram para ser batizados, e perguntaram: "Mestre, 

o que devemos fazer?"  13 João respondeu: "Não 

cobrem nada além da taxa estabelecida." 

26

14 Alguns soldados também perguntaram: "E 

nós, o que devemos fazer?"  Ele respondeu: "Não 

maltratem ninguém; não façam acusações falsas, 

e fiquem contentes com o salário de vocês."  

27
15 O povo estava esperando o MESSIAS. E todos 

perguntavam a si mesmos se João não seria o 

MESSIAS.    

28 7 E  pregava:   16 Por isso, João declarou a todos:
1,26 João respondeu:  (Aos que tinham sido enviados da 

parte dos fariseus.)

29 8 Eu   batizei  vocês  com  água,  11 Eu batizo vocês com água    "Eu batizo vocês com água.    "Eu batizo com água, 

30 para a conversão.

31
7 "Após mim vai  chegar  alguém 

mais forte do que eu.

Mas aquele que vem depois de mim  é mais forte 

do que eu.
 Mas vai chegar alguém mais forte do que eu.

mas no meio de vocês existe alguém que vocês não 

conhecem, 27 e que vem depois de mim

32
7 E eu  não  sou  digno   sequer   de  

me  abaixar para  desamarrar as suas 

sandálias.

 E eu não sou digno nem de tirar-lhe as 

sandálias.

E eu não sou digno nem sequer de desamarrar a 

correia das sandálias dele.

 Eu não mereço nem sequer desamarrar a correia das 

sandálias dele

33

1,15 João dava testemunho dele, proclamando:  "Este é 

aquele, a respeito de quem eu falei: aquele homem que 

vem depois de mim passou na minha frente, porque existia 

antes de mim."
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1,29 No dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava 

dele. E disse: "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o 

pecado do  mundo. 30 Este é aquele de quem eu falei: 

'Depois de mim vem um homem que passou na minha 

frente, porque existia antes de mim'. 31 Eu também não o 

conhecia. Mas vim batizar com água, a fim de que ele se 

manifeste a Israel." 32 E João testemunhou: "Eu vi o 

Espírito descer do céu, 33 Eu também não o conhecia. 

Aquele que me enviou para batizar com água, foi ele quem 

me disse:

35  'Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e pousar,

36 8 mas  Ele  batizará  vocês  com  o 

ESPÍRITO SANTO."

Ele é quem batizará vocês com o ESPÍRITO 

SANTO 

Ele é quem batizará vocês com o ESPÍRITO 

SANTO  
 esse é quem batiza com o ESPÍRITO SANTO'. 

37
e com fogo. e com fogo.

38
34 E eu vi, e dou testemunho de que este é o Filho de 

Deus."

39 12 Ele terá na mão uma pá: vai limpar sua eira, e 

recolher seu trigo no celeiro;  

17 Ele terá na mão uma pá; vai limpar sua eira, e 

recolher o trigo no seu celeiro; 

40 mas a palha ele vai queimar no fogo que não se 

apaga.»

mas a palha ele vai queimar no fogo que não se 

apaga."

41 18 João anunciava-a-Boa-Nova (euvhggeli,zeto) ao 

povo de muitos outros modos. 

42
 28 Isso aconteceu em Betânia, na outra margem do 

Jordão, onde João estava batizando.


