ESTUDO 34
JESUS CRISTO E O NOVO NASCIMENTO
TEXTO: João 3:1-36
QUEBRA-GELO:
• Você sabe o que significa “NASCER DE NOVO”?
• Você já nasceu de novo?
INTRODUÇÃO:
• Hoje vamos falar sobre o primeiro encontro de Jesus, o encontro com um líder religioso
chamado Nicodemos.
• Esta é uma casa de encontros, Jesus está aqui! Hoje é dia de encontro!
• Quem foi este homem?
• Nicodemos foi um fariseu e era o principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos era
membro do Sinédrio.
• A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que
significa “governador”, termo muito usado como uma espécie de título para os
integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções o termo também é traduzido como “líder
dos judeus”.
• A explicação por seu nome ser de origem grega, se dá pelo fato de que, a partir do
período dos governantes Macabeus (reino Judeu no período helênico interbíblico em
Israel), tornou-se comum uma mistura de nomes gregos entre os hebreus.
• Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete e doutor da
Lei, ocupando uma posição muito proeminente.
• Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos precisamos ter uma noção
básica do que era o Sinédrio. De forma resumida, o Sinédrio era um tipo de Corte
Suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do
Sinédrio era tanto civil quanto religiosa.
• Muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de grandes posses (João 3:1,10;
19:39).
• A menção mais conhecida sobre ele é que descreve seu encontro com Jesus (João 3:121). Depois, Nicodemos é citado novamente em João 7:50-52, onde, Nicodemos se
mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus.
• Por último, Nicodemos é citado no episódio do sepultamento de Jesus, onde ele ajudou
outro membro do Sinédrio, José de Arimatéia, na preparação do corpo (João 19:38-42).
O relato nos diz que Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias, cerca de
cem libras em peso (algo em torno de trinta quilos), para a unção do corpo de Jesus.
O encontro entre Nicodemos e Jesus:
•

•

O encontro entre Nicodemos e Jesus foi muito especial. Jesus estava em Jerusalém,
durante a Festa da Páscoa, e muitas pessoas, ao verem os sinais que Ele fazia, creram
no Seu nome, isto é, aceitaram-no como um mestre divino, apesar disso, não implicar
que tais pessoas possuíam a fé salvadora, de modo que compreendessem plenamente
quem Jesus é (João 2:25). Esse entendimento fica claro na própria conversa entre Jesus
e Nicodemos.
Nicodemos era uma dessas pessoas que ficaram maravilhadas com as obras que Jesus
realizava, e, então, encontrou-se com Ele à noite.

•

A interpretação mais conhecida é a de que Nicodemos teve medo de se expor,
escolhendo então a noite como uma forma de encontro mais discreto.

1. SUPERE SUAS BARREIRAS PESSOAIS: João 3:2a
• “Ele veio a Jesus, à noite.”
• “De noite” - Isso são horas de alguém procurar para ser discipulado?
• Nicodemos era rico.
• Nicodemos era religioso.
• Nicodemos era importante.
• Nicodemos era influente!
• Nicodemos superou medo, preconceito, tradição e religiosidade!
• Quais são suas barreiras? As mesmas de Nicodemos? Ou outras? Quais?
• Dúvidas? Opiniões de terceiros? Traumas? Medos?
• JESUS ENTENDE AS PESSOAS – JESUS ENTENDE VOCÊ!
2. SEJA UMA PESSOA SIMPLES: João 3:3
• “Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo.”
• Se for o Evangelho de Jesus é simples!
• Seja normal, seja original e seja você!
• Um cristão não precisa ser uma pessoa esquisita e extravagante diante da sua cultura
local.
• Teologias são complexas e muitas estão erradas!
• Algumas podem estar certas e outras podem estar erradas.
• Isso é verdade porque são pensamentos humanos sobre Deus, seja uma teologia
católica ou reformada, tradicional ou pentecostal, liberal ou ortodoxa.
• Jesus não pregou teologia, Ele nos ensinou sobre o Reino!
• Quanto menos simples formos na entrega das respostas, menos efetivos seremos.
• JESUS É SIMPLES!
• Religião complica, Jesus satisfaz!
3. ENTRE NA DIMENSÃO DO ESPÍRITO: João 3:4-5
• “Perguntou Nicodemos: ‘Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode
entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer!’ Respondeu Jesus: ‘Digo-lhe
a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do
Espírito.’”
• “O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito.” (João 3:6).
• O encontro com Jesus te levará a um outro nível.
• “Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas à base de que
firmamos as criações do nosso gênio? À base da força. Só Jesus Cristo fundou seu
reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele.” (Napoleão
Bonaparte).
4. RENUNCIE A RELIGIOSIDADE E SUPERFICIALIDADE: João 3:10
• “Disse Jesus: ‘Você é mestre em Israel e não entende essas coisas?’”
• Que pena, disse Jesus!
• Nicodemos, você é tão religioso, estudou tanto, é mestre, mas ainda não sabe o básico,
o essencial, e ao mesmo tempo, o mais profundo.
• Você conhece pessoas que sabem tudo, mas não sabem nada!
• JESUS É REAL E PROFUNDO!
• Não procure Jesus no lugar errado.

5. ENTENDA O PROPÓSITO DA VINDA DE JESUS: João 3:15-16
• “Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo
que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna.”
• Veja que, ao discipular de forma pessoal, Jesus declarou uma das partes mais citadas
de toda a Bíblia.
• O famoso João 3:16 foi dito para uma só pessoa. Um homem buscando Deus.
• Fale sempre a verdade, de forma direta, amorosa e real.
6. CREIA NO EVANGELHO QUE TRAZ SALVAÇÃO E NÃO CONDENAÇÃO! João 3:17
• “Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que
este fosse salvo por meio dele.”
• Seja você uma igreja sem condenação, mas sim de Evangelho!
• Somos agentes de reconciliação, somos pregadores de esperança e não do medo,
somos o povo da inclusão e não da exclusão!
• Algumas pessoas não conseguem confiar na igreja pois são tão julgadas ali! Temos que
mudar isso.
• Nossa cultura ama expor pessoas e a igreja acabou entrando nesta onda maligna. Mas
a igreja precisa ser um lugar de abrigo, de acolhimento e de refúgio.
• “Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer
no nome do Filho Unigênito de Deus.” (João 3:18).
• Quem condena é a incredulidade não a fé, a igreja, as pessoas e muito menos Jesus!
• JESUS É O RECONCILIADOR DO MUNDO!
7. CREIA NA ESPERANÇA DA VIDA ETERNA: João 3:36
• “Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira
de Deus permanece sobre ele.”
• A MENSAGEM de Jesus antes de falar do juízo, ela fala da esperança, das boas novas
do Reino.
• “Quem tem o Filho, tem a vida.” (1 João 5:12).
• Em dias de morte reafirme sempre que quem tem Jesus tem tudo!
• Seja você como Jesus!
• JESUS SEMPRE TEVE ESPERANÇA
• A esperança que você precisa e busca está em Jesus!
CONCLUSÃO:
• Os cristãos precisam crer, viver e aplicar o Evangelho sem medo!
• Medo é o pecado mais socialmente aceito na igreja. É o pecado que mais mantém
pessoas presas, e a religião trabalha sob o medo.
• A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas podem ser honestas e reais!
• A igreja precisa ser um lugar de refúgio, de ser e de PERTENCER.
• Nicodemos foi aceito e recebido e se tornou um discípulo.
• Jesus respondeu suas perguntas. Jesus o serviu, e Nicodemos serviu à Cristo em seu
sepultamento.
• As pessoas estão buscando lugares de confiança.
• Jesus mostrou ser confiável para Nicodemos. Em nenhum momento Jesus o expôs.
Jesus guardou seus segredos pessoais!
• Jesus não julgou Nicodemos, Jesus não expôs e o acolheu!
• Todas as pessoas que se encontram com Jesus foram amadas, acolhidas e puderam
tomar decisões e fazer escolhas reais.

