
 

Setembro – No 443                                Série: “Encontros Transformadores” 
 

JESUS E NICODEMOS 
João 3:1-8 

 
Sentir  
 
 O que seria para você viver uma vida completamente nova? 
 
Aprender  
 
 No capítulo 3 do Evangelho de João, temos o relato do encontro de 
Jesus e Nicodemos, um importante membro do Sinédrio judaico.  
 
 Aquele homem foi até o Mestre durante a noite, justamente para não 
ser reconhecido por alguém e para que ninguém pudesse testemunhar daquele 
encontro (v.2), já que seria muito ruim para um religioso ser visto andando com 
Jesus. 
 
 Que lições podemos tirar desse encontro? 
 
1.  Mesmo as pessoas mais incrédulas, reconhecem a grandeza de Jesus  
 
“Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode 
fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele” (v. 2). 
 
 2.  Só é possível entender as coisas do Reino quando tivermos uma 
experiência de novo nascimento 
 
“Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não 
pode ver o Reino de Deus” (v. 3). 
 
 Nicodemos reconhecia a autoridade de Cristo pelos seus sinais 
milagrosos, mas não os entendia. Era apenas um homem religioso, que tinha 
conhecimento teórico, mas não tinha relacionamento com Deus. 
 
3. O homem sem Deus compreende apenas das coisas terrenas e naturais 
 
 Judeus conservadores não achavam necessário passar pelo batismo 
nas águas, pois já se achavam limpos. Eles não entendiam que nascer da água 

e do Espírito, significa ser limpo pela palavra de Cristo e receber o Espírito 
Santo para uma vida nova.  
 
 O milagre da transformação plena do homem só ocorre através da ação 
sobrenatural de Deus e seu Espírito agindo em nossos corações.  
 
4. Quem nasceu de novo não governa mais a sua vida, mas está sob o 
controle de Deus. 
 
 “O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, 
nem para onde vai; assim é aquele que é nascido do Espírito” (v. 8). 
 
 O novo nascimento ocorre por meio da graça sem nenhuma 
participação humana, é uma nova vida em total dependência do Espírito Santo.  
 
Refletindo 

 
 Já experimentou o novo nascimento? Como foi? 

 
Aplicando 
 
 Você gostaria de ter essa experiência transformadora?  
 
 Convide todos os que ainda não experimentaram o novo nascimento a 
repetir uma oração de confissão com você. 
 
 
 
 

PREPARE-SE 

 
 

HOMENS: 20 a 22/10 (100 vagas) 
MULHERES: 27 a 29/10 (100 vagas) – Com a participação da Pra. Suely Bezerra 
 
No Vale da Graça Hotel Fazenda em Porto Feliz 
 
Para aqueles que 

- Querem se batizar 
- Ainda não se decidiram pelo batismo 
- Vem por transferência de outro ministério 
- Membros da CG que ainda não passaram pelo Encontro.  

 
Valores e Inscrições abertas a partir do domingo 10/09. Fiquem atentos 
porque serão poucas vagas, e o prazo de inscrição é curto.  
 
Batismo nas Águas e Recepção de novos membros: Sábado 04/11 às 19h 


