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Lição 0 
Já nasceu de novo? 

(volte para a página 5) 

 
 

Perguntaram a John Wesley porque razão ele pregava várias vezes, acerca de “devem nascer de 
novo”. Ele respondeu, “porque vocês devem nascer de novo!”  Já nasceu de novo? Sem o novo 
nascimento, você não tem esperança de escape do terror do inferno ou gozar a glória do céu. 
O Senhor Jesus disse, “devem nascer de novo” (João 3:7). 
 
I.  O que é que o novo nascimento não é. 
 

 Não é religião.  
Nicodemos era fariseu (João 3:1) um ortodoxo muito rigoroso, homem religioso.  Ele celebrava 
a Páscoa, pagava dízimo, orava, trazia sacrifícios e tentava guardar a lei. A ele o Senhor Jesus 
disse: "deves nascer de novo.” Ser bom, guardando a única regra juntando-se a igreja, ser 
baptizado ou vivendo o credo religioso não o fará nascer de novo. 

  
 No inferno estarão muitos que fizeram todas estas coisas.  O que você irá fazer? “Deve nascer 
 de novo.” 
 

 Não é moralidade. 
 Você pode tentar guardar a única regra pagar as suas facturas, ser bom vizinho, ficar fora da 
 cadeia, e viver limpo, uma boa vida moral, mas isto não o fará nascerde novo. 
  
 Não está registrado que o nosso Senhor disse, “ deve nascer de novo,” você que é cobarde, ou 
 um Pilatos vacilante ou de duas caras, ou o Judas hipócrita. Porquê? Porque você diria, “eu 
 conheço hipócritas miseráveis como Judas ehomens como Pilatos que precisam de nascer de 
 novo, mas  eu não sou como eles. Eu não iria trair Cristo com um beijo depois de confessar ser 
 amigo dele. Eu não iria ordenar para Jesus ser batido e depois tornar-lhe a desejar 
maldosamente  a raiva da multidão par ser crucificado.  Assassinos, violadores, bandidos, 
adúlteros, mentirosos,  bêbados precisam de nascer de novo, mas não eu. Eu estou bem!” 
  
 Meu amigo, você já se apercebeu de que o Filho de Deus falou estas palavras acerca do novo 
 nascimento para o homem que estava a fazer o seu melhor para ganhar o céu?  Sem dúvida, ele 
 não era ladrão, bêbado, nem jogador. Ele era um verdadeiro marido, um bom vizinho, um 
 homem de  moral limpa, e religioso. Se ele precisou de nascer de novo, da mesma maneira você 
 também precisa. O que você espera fazer para ir ao céu sem nascer de novo, se Nicodemos não 
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 podia? 
 

 Não é reformação 
 Mesmo se você mudasse o seu comportamento e maus hábitos, isso não seria o novo 
 nascimento. As suas dificuldades não estão fora, mas dentro.  Você não precisa de uma 
 decoração exterior mas regeneração interior. Satanás quer que você descanse numa paz falsa. 
 Nós o avisamos no nome de Jesus, que não fique satisfeito se não nascer de novo. 
 
II.  O que é o novo nascimento. 
 
 

 É um mistério que você não pode explicar, mas uma realidade que nenhum homem pode 
explicar. 
 

 “O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para  onde vai; 
 assim é todo aquele que é nascido do espírito” (João 3:8). 
 
 Tal como Nicodemos não conseguia entender ou explicar o vento, assim também nenhum 
 homem pode entender ou explicar o novo nascimento.  Mas o vento é uma realidade que 
 nenhum homem pode explicar. Somente um louco diria, “não acredito no vento porque eu nunca 
 o vi e não o posso entender”.   
 
 Ver o vento a mover grande membro do calvário. Ver o vento a puxar casas para os estilhaços.  
 Você não pode negar a realidade do vento! 
  
 Você não pode ver o Espírito Santo. Você não pode explicar acerca dele. Mas veja como o seu 
 poder fez com que a prostituta ficasse pura, o mentiroso honesto, o bêbado sóbrio, o 
 blasfemador a orar, e depois tente negar esta realidade. 
 

 É o trabalho de Deus. 
 Pelo qual um pobre, perdido, culpado, merecedor do inferno o pecador que recebe o Senhor 
 Jesus recebe um novo nascimento. 
  
 A vida física existe pelo nascimento. A vida espiritual existe pela mesma forma, não por se 
 juntar a uma igreja e tornar-se religioso. Você não pode unir-se à família de Deus, você 
 deve nascer dentro desta.  Alguém disse, “você não pode fazer qualquer cristão. Os verdadeiros 
 cristãos não são feitos, eles são nascidos”.  
 
 Um nascimento é a vinda da existência de uma vida, a qual tem a natureza dos seus pais. 
 Quando você nasceu pela primeira vez, você fez parte da velha natureza, a natureza 
 pecaminosa que nós todos recebemos de Adão. Quando você  nasce de novo, você se torna 
 parte da natureza Divina (2 Pedro 1:4). Será que isto é a verdade para si? Você tem  a natureza 
 Divina? 
  
 Não faz mal que tipo de religião você professava, não faz mal como você pode ser uma boa 
 pessoa moralmente. Se você não fizer parte da natureza Divina, você não nasceu de  novo. Deus 
 lhe dá esta nova natureza no momento em que  recebeu o seu Filho. Isto é instantâneo. Quando 
 você é nascido de  novo, você vive uma vida nova. Isto é o que aconteceu quando você nasceu 
 pela primeira vez; você começou a viver uma vida que nunca tinha vivido antes. 
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 Alguns pensam que estão indo ao céu apenas porque foram ao culto.  Certifique-se de que você 
 realmente nasceu de novo.  Talvez possam existir muitas mudanças espectaculares na vida de 
 um bêbado, ou de um blasfemador, mas  mesmo em você, que não tenha estado profundamente 
 no pecado, existem áreas  a serem mudadas quando você nasce de novo.  Existirá uma nova 
 atitude virada para o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, e o seu povo. 
 
 Será que você tem a certeza de que nasceu de novo?  Você pode não saber o dia exacto ou a 
hora  em que creu em Jesus, mas você seria capaz de  dizer, “eu agora sei que sou nascido de 
novo” se  não está realmente certo acerca deste assunto tão solene? Eu lhe peço para dizer ao 
Senhor Jesus  que você está disposto para o receber agora. Depois leia João 3:36 e creia.  "Aquele 
 
 que crê no  Filho tem a vida  eterna". 
 
III.  Porque deve nascer de novo? 
 

 Porque o Senhor Jesus Cristo assim o disse. 
Que deve resolver isto. 

 Porque tem a natureza pecaminosa. 
 A natureza que todos recebemos de Adão é caída, corrupta e totalmente depravada. Deus disse 
 que o coração dos homens é depravadamente mau e enganoso acima de todas as coisas.  Com 
 esta velha natureza você não pode gozar a sua vida no céu.  Se você não pode encontrar 
 qualquer prazer no culto de oração agora, como espera gozar no céu no futuro. O Céu é um 
 lugar santo. Quando você nasce de novo, Deus lhe dá a natureza Divina, em que você pode 
 gozar a sua vida no céu, um lugar santo. 
 

 Porque você não pode salvar a sua própria vida. 
 Quando você se torna nascido de novo, três coisas lhe acontecem estantâneamente. 

1.  Você está salvo da ira de Deus (1 Tessalonicenses 1:10). 
2.  O Espírito Santo de Deus é enviado para viver em si (Romanos 5:5; 1 Coríntios 6:19) 
3.  Você herda a nova natureza (2 Pedro 1:4). 

    "Pela graça sois salvo, por meio da fé; e isto não vem de vós: É o dom de Deus” (Efésios 
  2:8,9). 
  “Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, 
  nos salvou” (Tito 3:5). 
   
 Agora não salte a luz destas seis questões da palavra santa de Deus.  Leia-as de novo até a 
 verdade o agarrar. Você não pode salvar-se, deve nascer de novo. 
 
IV.  Como nascer de novo. 
 
 “Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.  Mas, a todos quantos o receberam, 
 deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; os quais não 
 nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus” 
 (João 1:11-13). 
 

 Não é do sangue. 
 Você não é cristão  apenas por causa dos seus pais. Mesmo embora os seus pais talvez sejam 
 salvos, se você não nascer de novo, você está perdido no seu caminho para o inferno do diabo. 
 

 Nem da vontade da carne. 
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 Não é pelo seu próprio esforço e/ou força. Se assim fosse certamente  cairia. Então,  porque não 
 tentar? Em vez de, tentar, receba, dependa daquele que morreu e se levantou de novo de entre os 
 mortos. 
 
 Se eu perguntasse a alguns de vocês se já nasceram de novo, vocês talvez me diriam: não 
 sabemos de certeza, mas estou tentando ser, na minha pobreza, de um modo fraco”. Que 
 tolice, ele não é filho deles porque ele tenta ser, mas porque ele nasceu na casa deles. 
  
 Se você é filho de Deus, não é porque você está tentando ser, mas porque você nasceu na 
 família Dele. 
 

 Nem da vontade do homem. 
 Não é trazido por qualquer crença religiosa dos homens, sistemas ou cerimónias. Nenhum 
 homem ou organização podem fazer qualquer coisa para o fazer nascido de novo.  Pode juntar 
 o que desejar, ir a uma cerimónia, depois da cerimónia, memorizar crenças, e tentar guardar as 
 regras e regulamentos, feitos pelos homens, sistemas, mas isto não o fará nascer de novo. 
  
 Um dia ouvi um homem a testemunhar, “eu fui presidente de uma classe Bíblica de homens, na 
 nossa igreja à dois anos atrás, mas eu ainda não tinha nascido de novo até à dois meses atrás”.  
 Durante vinte e dois meses o presidente da classe Bíblica, um membro da igreja, acreditando em 
 Deus e na Bíblia, mas perdido porque nunca tinha nascido de novo. 
 

 Mas, de Deus. 
 O Senhor Jesus disse que você deve nascer “do espírito”.  É trabalho de Deus, não é seu. É um 
 milagre, que somente Deus pode executar. Se Deus ainda não fez a obra na sua vida, você não é 
 nascido de novo. A sua parte é crer naquilo que Deus diz acerca de Jesus Cristo. Então, você 
 pode reconhecer que está perdido e precisa de Cristo, e então, o receber como Seu Senhor e 
 Salvador pessoal. Ele morreu no  Calvário, satisfazendo a virtude e a justiça de Deus, em que 
 ele pode levar os seus pecados e receber o castigo, na vida Dele.  Ele ressuscitou da morte e está 
 sentado hoje à mão direita da Majestade, no alto (veja Hebreus 1:3), e Ele está a oferecer-se a            
 si  próprio como a salvaçao de Deus. 
 
 Quando recebe Jesus, você é nascido de novo, segundo aquilo que está escrito na Bíblia em 
 Gálatas 3:26 "Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus”. 
  
 Você não recebe Cristo pela comunhao. Você recebe Cristo pela fé.  Peça apenas para Ele lhe 
 perdoar os seus pecados e ser o seu Salvador pessoal. 
  
 Um pregador do evangelho, disse-me que ele era o Superintendente na Escola Bíblica 
 Dominical antes dele ter nascido de novo.  Um líder disse-me que era membro da igreja durante 
 38 anos antes de nascer de novo.  Perante isto,  pode ser eternamente muito tarde; eu preciso 
 implorar de novo por você, pela sua família em consideração a Jesus.  Não brinque com estas 
 coisas. Dobre-se aos pés do Senhor ressurrecto e peça-lhe agora mesmo para ser o seu 
 Salvador .  “Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida”  
 (1 Joao 5:12). 
 
V.  Faça isto agora. 
 
 Simplesmente, incline a sua cabeça e diga:  “Senhor, eu sou um culpado, perdido e 
 desamparado pecador. Eu creio que sofreste na cruz pelos meus pecados e morreste no meu 
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 lugar para pagar a pena dos meus pecados, e que ressuscitaste de novo. Por favor, perdoar-me 
 dos meus pecados e dá-me a vida eterna? E entra na minha vida para me fazer o tipo de pessoa 
 que queres que eu seja.” 
  
 Agora leia Romanos 10:13. "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”. 
 Será que você já chamou por Ele? Se sim, então Ele diz que está salvo, que apenas tem que 
 nascer de novo!  Veja João 6:47,  "Aquele que crê em mim tem a vida eterna”. 
 
 Se você seguir sinceramente os passos mencionados no melhor da sua capacidade, então você é 
 nascido de novo.  Agora, você precisa em primeiro lugar agradecer ao Senhor Jesus Cristo por o  
 
 ter comprado como o seu próprio Precioso sangue.  Ele nunca o vai perder ou abandoná-lo, e 
 ninguém será capaz de o tirar Dele. Agora você precisa de começar a a viver esta realidade; leia 
 a sua Bíblia, ore regularmente, tenha comunhão com uma igreja que acredita  na Bíblia, e    
 testemunhe àqueles ao seu redor, acerca de como Deus lhe deu a vida eterna através do seu 
 Filho, o Senhor  Jesus Cristo. 
 
 
 
 
Devolva somente esta página. 
 
 
O seu nome: _________________________________________ 
   
A data do aniversário do seu novo nascimento: _____________ 
   
A data do aniversário natural: ___________________________ 
   
Qual é a sua data da sua libertação: _______________________ 
   
Por quem gostarias que nós orássemos: 
   
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
   
___________________________________________________ 
   
___________________________________________________ 
   
___________________________________________________ 
   
___________________________________________________ 
 
Você nasceu de novo depois de ler esta lição?  
 
   
Qualquer pergunta? 


