
O Evangelho segundo São Lucas inicia narrando o anúncio do nascimento de João 

Batista. Seus pais, Zacarias e Isabel, ambos da tribo de Levi, eram justos diante de Deus 

e seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Zacarias era sacerdote e 

estava a fazer suas funções sacerdotais quando, por sorte, era justamente ele que iria 

oferecer incenso no Santuário do Senhor naquele dia. Ele entrou e foi renovar as brasas 

e aromas no altar do incenso que se encontrava diante do Santo dos Santos, quando lhe 

apareceu o Anjo Gabriel à direita do altar. O Anjo lhe anunciou que sua súplica foi ouvida 

e que ele e Isabel iriam ter um filho que viria a ser grande diante de Deus, cheio do 

Espírito Santo, com o espírito e poder de Elias, a fim de converter muitos em Israel, pois 

ele viria a preparar o caminho do Senhor. Diante disso, Zacarias expressou 

incredulidade, pois além da esterilidade de sua mulher, ambos já eram de idade 

avançada. Por conta disso, o Anjo lhe informou que ficaria mudo e surdo1  até o menino 

nascer. No oitavo dia depois do nascimento do menino, quando foi circuncidado, 

recebeu o nome de João, conforme o Anjo havia dito. Zacarias então voltou a falar e a 

ouvir e louvou a Deus, proclamando o cântico Benedictus2. 

O menino crescia e se fortalecia em espírito. Habitava nos desertos, vestia roupas feitas 

de pelo de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Depois, se manifestou em Israel 

preparando o povo para o Senhor, pregando a conversão (metanoia), o arrependimento, 

a confissão e o batismo nas águas, anunciando que o Reino dos Céus estava próximo. O 

batismo já existia na antiga tradição judaica, mas o de João se diferenciava em três 

traços importantes: tinha o objetivo moral e não ritual; não se repetia, o que dava o 

caráter de iniciação; tinha caráter escatológico, introduzindo o batizado no grupo dos 

que professavam a espera do Messias com prontidão. No dia de batizar Jesus, João 

Batista anuncia o Cordeiro de Deus, o Salvador que batiza com o Espírito Santo, do qual 

não é digno de desatar a correia da sandália. Era necessário batizá-Lo nas águas para 

que Ele fosse manifestado a Israel3, pois conforme as tradições judaicas, o Messias, que 

ninguém distinguia de outros homens, devia permanecer desconhecido até o dia em 

que seria manifestado por Elias que havia voltado à Terra. 

João Batista foi o precursor do Cristo, a voz que clama no deserto4, a ponte entre a antiga 

e a nova aliança. Segundo a cultura popular, o início da tradição de acender fogueiras 

no dia em que se comemora a natividade de São João Batista se deu quando Isabel 

acendeu uma fogueira para avisar à sua prima, a Virgem Maria, que seu filho João havia 

nascido.  

 
1 Do grego: Kôphos que pode significar surdo ou mudo 
2 Lc 1,67-79 
3 Jo 1, 29-31 
4 Is 40,3-5 


