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Amigos do Noivo

INTRODUÇÃO

• Esta passagem nos dá informações que são importantes de 

várias maneiras. Por um lado, é importante porque nos conta uma 

história sobre João Batista que não está contida em nenhum dos 

outros relatos dos Evangelhos. 

• Este texto nos dá uma visão sobre as coisas que João ensi-

nou aos seus próprios discípulos. Outra razão pela qual é impor-

tante é porque nos dá informações sobre algo que aconteceu 

antes de qualquer um dos outros eventos registrados do minis-

tério público de Jesus mencionados nos outros Evangelhos. 

• É certamente muito importante porque nos permite saber 

que uma das coisas que aconteceram antes dos outros eventos 

registrados do ministério de Jesus é que Ele estava engajado na 

obra do batismo - assim como João fez (embora, João 4:2 deixar 

claro, “o próprio Jesus não batizou, mas seus discípulos”). 



• Mas o que é mais notável de tudo sobre esta passagem é 

que ela nos dá uma imagem maravilhosamente clara da compre-

ensão de João sobre quem era Jesus. Jesus como noivo.

• Muitas vezes temos a ideia errada de que João não enten-

dia realmente quem era Jesus. Podemos estar inclinados a pen-

sar assim pelo fato de que uma vez João, depois de ser lançado 

na prisão, enviou alguns de seus discípulos a Jesus para pergun-

tar: 

“És tu o que vem, ou procuramos outro?” (Mateus 11: 3). 

• Porém, por mais que João tenha entendido no início, ou por 

mais que tenha lutado com sua fé durante o tempo de sua prisão, 

essa passagem de João 3 deixa bem claro para nós que ele tinha 

um entendimento muito claro de quem Jesus realmente era.

• O objetivo deste Evangelho é provar que Jesus é o Cristo - 

tudo para que, crendo Nele, tenhamos vida em Seu nome (João 

20:31). 

• Aqui enxergamos algo vital sobre o testemunho de João 

Batista: o “mensageiro” prometido que “prepararia o caminho” 

antes do Messias (Malaquias 3: 1). Quão importante, então, que 

aprendamos o que João disse a respeito de Jesus!



O CONTEXTO DAS PALAVRAS DE JOÃO A RESPEITO DE 

JESUS (vv. 22-26).

• A passagem que precedeu esta diz respeito ao testemunho 

do próprio Jesus a Nicodemos - um governante dos judeus (vv. 

1-21). Essa conversa ocorreu em Jerusalém - onde Jesus tinha 

ido com Seus discípulos para observar a Páscoa (ver 2:13). Foi en-

tão que o apóstolo João nos disse: “Depois destas coisas, Jesus 

e os seus discípulos entraram na terra da Judéia, e ali ficou com 

eles e batizou” (v. 22). 

• Como o apóstolo João escreve: “Agora, João também ba-

tizava em Enon, perto de Salim...” (v. 23a). A localização exata do 

lugar onde João estava batizando não é certa; mas parece estar 

perto do Jordão, a meio caminho entre o Mar Morto e o Mar da 

Galiléia. Seria em um local adequado para o batismo, “porque ha-

via muita água ali” (v. 23b). 

• Mas a razão pela qual o registro dessas diferentes localida-

des é significativo é porque, anteriormente, João havia batizado 

“em Bethabara, além do Jordão” (João 1:28); que teria recebido 

outro nome - Betânia nas regiões de Judá. Mas agora, parece 

que João se mudou para o norte em seu ministério de batismo, e 

Jesus começou a batizar no lugar que João havia batizado ante-

riormente. 



• Em outras palavras, Jesus está batizando em um lugar que 

antes era dominado pelo ministério de João. Isso, sem dúvida, 

teria contribuído para as tensões que os discípulos de João po-

deriam ter sentido. Mas também ilustra para nós que o ministério 

de Jesus estava crescendo na atenção do público, enquanto o 

ministério de João estava ficando em segundo plano, ou em ou-

tras palavras diminuindo.

• Por que Jesus estava batizando enquanto o ministério de 

João ainda estava ativo? Pode ser, em parte, porque o ministério 

de João foi consistente, mas principalmente preparatório para o 

que Jesus faria. Jesus pregou a mesma mensagem que o próprio 

João pregou depois que João foi preso. Então houve uma conti-

nuidade. 

• João estava proclamando a mensagem: “Arrependei-vos, 

porque o reino dos céus está próximo!” (Mateus 3: 2). Mas depois 

que ele foi lançado na prisão, somos informados de que Jesus 

veio para a Galiléia e começou a pregar: “O tempo está cumprido, 

e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no evange-

lho” (Marcos 1:15). 

• Por causa do que diz o versículo 26, podemos entender que 

“eles” se refere às pessoas que estavam indo para Jesus e Seus 

discípulos para serem batizados em vez de para João - um pon-

to de tensão para os discípulos de João, porque o ministério de 



João ainda era ativo.

• Imaginem a tensão: de Malaquias aos evangelhos foram 400 

anos de silêncio, sem profeta, sem ouvir a voz do Senhor. E de 

repente surge João Batista, o que na verdade tinha sido profeti-

zado por Malaquias. O povo ia ao deserto para ouvi-lo. 

O apóstolo João escreve: “E foram ter com João e disseram-lhe: 

‘Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem deste 

testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele!’” ( 

v. 26).

JOÃO HUMILHANDO A SI MESMO – UMA DAS CARAC-

TERÍSTICAS DO AMIGO DO NOIVO (vv. 27-30).

• Esta é uma das primeiras leis de estar em ministério por 

amor a Jesus. Humildade, abraçarmos a humildade em diminuir 

a nós mesmos para que Jesus cresça e apareça. E Joao ilustra 

isso tanto para seus discípulos, como para nós.  

• Os discípulos de João podem ter pensado que havia um mo-

tivo para se preocupar com a reputação e o sucesso do minis-

tério de seu mestre. Afinal, todos estavam falando sobre João 

- quem ele era e por que estava ministrando (ver João 1: 19-28). 



Foi-nos dito que “Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a região ao 

redor do Jordão saíram ao encontro dele e foram batizados por 

ele...” (Mateus 3: 5-6a). 

• Muitas vezes diante de pessoas a nossa vida vai ser como 

uma roda gigante, uma hora está lá em cima, outra lá embaixo. 

Deus em sua sabedoria vai nos expor para que Ele seja conheci-

do, e nós vamos ter que saber transacionar bem nestes lugares 

porque a mensagem na verdade nunca foi sobre nós.  

1Co. 3 - Pois quando alguém diz: “Eu sou de Paulo”, e outro: “Eu sou 

de Apolo”, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é 

Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês 

vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada 

um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer; de 

modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, 

mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e 

o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado 

de acordo com o seu próprio trabalho.

• Agora, porém, parecia que Jesus estava batizando no lugar 

onde João estivera; e que João havia se mudado para um territó-

rio ao norte que tinha menos desvio; e que todos agora estavam 

indo para Jesus. – Ele soube criar espaço para que Jesus apare-

cesse. 



• Mas João Batista deixa claro que tudo estava indo exata-

mente como deveria. O apóstolo João escreve: “João respondeu 

e disse:“ Um homem nada pode receber se não lhe for dado do 

céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: ‘Eu não sou 

o Cristo’, mas: ‘Eu tenho sido enviado antes dele ‘”(vv. 27-28). 

João já havia deixado claro para eles que ele não era Aquele que 

eles estavam procurando; mas tinha sido enviado por Deus para 

ser o mensageiro que proclamou a vinda daquele. 

• Ele deixou claro quem ele era - como nas palavras de Isaías 

40: 3 - “A voz do que clama no deserto: ‘Endireitai o caminho do 

Senhor ’” (João 1:23). Ele não recebeu nenhum outro ministério 

do céu além desse. E assim, não foi surpresa que o ministério de 

Jesus começasse a assumir a prioridade.

• João se humilhou ainda mais em relação a Jesus quando 

passou a dizer: “Aquele que tem a noiva é o noivo; mas o amigo 

do noivo, que está de pé e o ouve, se alegra muito com a voz do 

noivo (v. 29a). 

• João era simplesmente o amigo do Noivo divino - que era 

Jesus. A noiva pertencia a Jesus; não a João. O amigo do noivo 

não se zanga porque a noiva não se volta para ele. Na verdade, 

seria, na verdade totalmente impróprio se a noiva assim fizesse! 



• A função do amigo do noivo é fazer com que o casamento 

corra como planejado; que a noiva seja dada ao noivo e que os 

holofotes estejam sobre o noivo. Naquela época, o noivo era o 

foco de atenção em um casamento, não como em nossos dias, 

que a noiva é o centro das atenções.

• Ele se alegra em ir com o noivo até a noiva e ouvi-lo chamar 

por ela para que venha com ele. O amigo do noivo realmente se 

alegra quando o noivo recebe a glória, e quando a noiva se volta 

para ele. É por isso que João poderia dizer: “Portanto, esta minha 

alegria se cumpriu” (v. 29b). 

• Os discípulos de João devem ter ficado surpresos quando 

o procuraram para relatar como a atenção estava se voltando 

cada vez mais para Jesus; mas, como João deixa claro: “É neces-

sário que ele cresça, mas eu diminua” (v. 30).

• Ao fazer isso, João estava mostrando não apenas quem ele 

mesmo era - isto é, o mensageiro prometido do Messias; mas 

também que Jesus era o Messias que João viera proclamar. E 

que grande exemplo João dá para nós! Como Paulo disse de si 

mesmo e de seus cooperadores: 

“Que o homem nos considere assim, como servos de Cristo e 

despenseiros dos mistérios de Deus” (1 Coríntios 4: 1). 



• Não é nosso papel, como servos e mordomos, chamar a 

atenção para nós mesmos; mas sim para direcionar a atenção 

das pessoas para o Salvador. A esse respeito, que Ele aumente, 

mas que possamos diminuir!


