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LIÇÃO 164 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Em poucas palavras fale sobre a maior mudança visível que ocorreu em sua  

                               vida quando você teve consciência de que nasceu de novo. 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 3.8 
 
SÉRIE 1 - A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: JOÃO 3.1-8 
  
AS LIÇÕES DE JESUS A NICODEMOS  

Introdução 

O capítulo 3 de João inicia com o encontro de Nicodemos e Jesus (vs.1-2). Nicodemos era um 

mestre de Israel, membro da seita dos fariseus, era um homem piedoso e de grande influência. 

O principal ensino deste texto para esta lição é sobre o novo nascimento. Vamos aos versos: 
 
Vs.3 Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de 
novo, não pode ver o reino de Deus. 

- Nicodemos não sabia qual era a necessidade real de sua vida. Jesus foi claro e objetivo ao 

respondê-lo: “É preciso nascer de novo”. Aceitá-lo como mestre, conhecer sobre Ele. Crer em 

milagres e ser religioso não muda vida de ninguém. Você sabe qual é a sua real necessidade? 
 
Vs.4 Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura 
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 

- O doutor Nicodemos ou qualquer outro sábio e gênio não entenderão o novo nascimento há 

não ser que creiam em Jesus, “sua Palavra” e se arrependa de seus pecados.  
 
Vs.5 Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da 
água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 

- A água aqui não representa o batismo mas sim a Palavra, o próprio Deus. De fato, nascer de 
novo é uma ação da trindade: A vontade de Deus Pai, da Palavra (Jesus) e do Espírito Santo. 

- Leia Tiago 1.18 e responda: O que o Espírito usa para levar alguém a nascer de novo? 
 
Vs.6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 

- O nascimento da carne “natural” nos torna criatura de Deus mas nascer do Espírito nos faz 

filho de Deus. Nascer de novo significa um outro tipo de vida, a Cristo, aquele que é eterna. 
 
Vs.7 Não te admires de eu te haver dito: Necessário vos é nascer de novo. 

- O apelo de Jesus a Nicodemos e a nós é claro: “nascer de novo”… Ele não falou: vos é 

necessário ir a igreja, ser religioso, ler a Bíblia etc...e sim nascer da Palavra e do Espírito. 

- De acordo com Romanos 8.16 como podemos ter certeza de que somos filhos de Deus? 
CC 
Vs.8 O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz; mas não sabes donde vem, nem para 
onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 

- Na prática, quem nasce do Espírito é dirigido por Ele, é ensinável, é submisso e orientado pela 

Palavra de Deus indo aonde Ele quer e quando Ele quiser. É sujeito ao vento “Espírito Santo”. 

- O nascido de novo é seguro, ousado e alegre pois ele está vivendo a vida de Cristo. 
 
Conclusão: Como Nicodemos, muitos de nós vemos Jesus apenas como um mestre, um 

médico, um abençoador mas o que importa é nascer do Espírito e da Palavra.  
 
EVANGELISMO - APELO:  

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore pele Hugo e Alessandra, na Índia. Por recursos, saúde e salvação. 
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