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Lição 9 | Sábado, 2 de dezembro de 2017 

Nascidos de Deus 
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; antes, 
Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o Maligno não lhe toca (1 João 5:18). 

Quem não sabe o que é ter uma experiência nas coisas de Deus; quem não sabe o 
que é ser justificado pela fé e não tem o testemunho do Espírito, de que é aceito por 
Jesus Cristo, precisa nascer de novo. — The Review and Herald, 12 de maio de 1896. 

Estudo adicional: O Desejado de Todas as Nações, pp. 167-177 (capítulo 17: 
“Nicodemos”). 

 

Domingo, 26 de novembro 

1. O CONVITE 

A. Que convite Jesus faz a todos? Mateus 11:28-30. 

Mt 11:28-30 — Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos 
aliviarei. 29 Tomai sobre vós o Meu jugo, e aprendei de Mim, que Sou manso e 
humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 30 Porque o Meu 
jugo é suave, e o Meu fardo é leve. 

É um erro pensar que você deve se arrepender antes de poder ir a Jesus. Vá a Cristo 
assim como está, e contemple o amor dEle até que seu coração duro seja 
quebrantado. — The Review and Herald, 3 de setembro de 1901. 

B. O que Nicodemos foi impressionado a fazer, e por quê? João 3:1 e 2. 

Jo 3:1 e 2 — E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos 
judeus. 2 Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és 
Mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que Tu fazes, se Deus 
não for com ele. 

Nicodemos ouviu a pregação de João Batista quanto ao arrependimento e ao batismo 
indicando ao povo Aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. Ele próprio 
sentiu haver falta de espiritualidade entre os judeus que, em grande parte, eram 
dominados pela hipocrisia e pela ambição mundana. Esperava ver um melhor estado 
de coisas na época da vinda do Messias. No entanto, a penetrante mensagem do 
Batista falhou em levá-lo à convicção do pecado. Fariseu rígido, se orgulhava de suas 
boas obras. Era grandemente estimado por sua beneficência e liberalidade na 
manutenção do serviço do templo, e se sentia seguro quanto ao favor de Deus. — O 
Desejado de Todas as Nações, p. 171. 

 

Segunda-feira, 27 de novembro 

2. VOCÊ PRECISA NASCER DE NOVO 

A. De acordo com Jesus, o que uma pessoa deve se tornar antes de poder ver 
o Reino dos Céus, e por quê? João 3:3. 

Jo 3:3 — Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele 
que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus. 
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[Nicodemos] Ficou assustado diante da ideia de um reino demasiado puro para ser 
visto por ele em seu estado atual. — Ibidem, p. 171. 

Nenhum homem pode de si mesmo entender seus erros. “Enganoso é o coração, mais 
do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9). Os lábios 
podem expressar uma pobreza de alma que o coração não reconhece. Ao passo que 
fala a Deus sobre pobreza de espírito, o coração pode estar inchado com a presunção 
de sua humildade superior e exaltada justiça. Só há uma forma de se obter o 
verdadeiro conhecimento de si mesmo. Devemos olhar a Cristo. A falta de 
conhecimento sobre Ele é que dá aos homens uma ideia tão elevada sobre sua 
própria justiça. Ao contemplarmos a pureza e excelência de Jesus, veremos nossa 
fraqueza, pobreza e defeitos como realmente são. Veremos o quanto estamos 
perdidos e sem esperança, vestidos com o manto da justiça própria, como qualquer 
pecador. Veremos que, se afinal formos salvos, não será por nossa própria bondade, 
mas pela graça infinita de Deus. — Parábolas de Jesus, p. 159. 

B. Logo em seguida, como Jesus explicou essa verdade a Nicodemos, e o que 
Ele queria dizer com isso? João 3:4-6. 

Jo 3:4-6 — Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? 
Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5 Jesus respondeu: 
Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não 
pode entrar no Reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido 
do Espírito é espírito. 

Jesus continuou: “O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é 
espírito” (João 3:6). Por natureza, o coração é mau, e “quem do imundo tirará o 
puro? Ninguém” (Jó 14:4). Nenhuma invenção humana pode encontrar o remédio 
para a alma pecadora. “A inclinação da carne é inimizade contra Deus; pois não é 
sujeita à Lei de Deus, nem em verdade o pode ser” (Romanos 8:7). “Do coração 
procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos 
testemunhos e blasfêmias” (Mateus 15:19). A fonte do coração deve ser purificada 
para que o regato possa se tornar puro. Aquele que se empenha para alcançar o Céu 
por seu próprio esforço em obedecer à Lei está tentando o impossível. Não há 
segurança para uma pessoa que tenha apenas uma religião formal, uma aparência de 
piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma 
transformação da natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado, e brota uma vida toda 
nova. Essa mudança só pode acontecer por meio da eficiente obra do Espírito Santo. 
— O Desejado de Todas as Nações, p. 172. 

 

Terça-feira, 28 de novembro 

3. CONVERSÃO 

A. Que bênção essencial o evangelho também inclui, e por quê? Gálatas 3:14; 
Atos 3:26. 

Gl 3:14 — Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para 
que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. 

At 3:26 — Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que 
nisso vos abençoasse, e vos desviasse, a cada um, das vossas maldades. 
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B. Por que nos é impossível abandonar uma vida pecaminosa? Romanos 8:7. 

Rm 8:7 — Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 
sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. 

É impossível para nós, em nossa própria força, escapar do abismo do pecado no qual 
estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio, e não podemos transformá-lo. “Quem 
do imundo tirará o puro? Ninguém!” (Jó 14:4). “A inclinação da carne é inimizade 
contra Deus, pois não é sujeita à Lei de Deus, nem em verdade o pode ser” 
(Romanos 8:7). A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, 
todos têm sua devida esfera de ação, mas são impotentes neste caso. Poderão levar 
a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração; são 
incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que atue por dentro, 
uma nova vida que venha do alto, antes que os homens possam ser transformados 
do pecado para a santidade. Esse poder é Cristo. Apenas Sua graça é que pode 
despertar as faculdades inativas da alma, e atraí-la para Deus e para a santidade. 

Disse o Salvador: “Aquele que não nascer de novo” — a menos que receba um novo 
coração, novos desejos, propósitos e motivos que levam a uma nova vida — “não 
pode ver o reino de Deus” (João 3:3). — Caminho a Cristo, p. 18. 

C. Embora não possamos mudar nosso coração pecaminoso por nós mesmos, 
o que podemos fazer? Josué 24:15. 

Js 24:15 — Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei 
hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dalém 
do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor. 

O que vocês precisam entender é a verdadeira força de vontade. É o poder que 
comanda a natureza humana, a capacidade de decisão ou de escolha. Tudo depende 
da ação correta da vontade. Deus deu o poder de escolha ao homem, e cabe a ele 
colocá-lo em prática. Vocês não podem mudar o coração, não podem consagrar a 
Deus as afeições por seus próprios esforços, mas podem decidir servi-lO. Podem 
entregar-Lhe a vontade; Ele então operará em vocês o querer e o efetuar, segundo a 
Sua boa vontade. Desse modo, toda a natureza de vocês será posta sob o controle do 
Espírito de Cristo; as afeições serão centralizadas nEle; os pensamentos estarão em 
harmonia com Ele. — Ibidem, p. 47. 

 

Quarta-feira, 29 de novembro 

4. COMO PODE SER ISSO? 

A. Quem muda nosso coração, e como? João 3:7 e 8; João 12:32. 

Jo 3:7 e 8 — Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. 8 O 
vento assopra 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. 

Jo 12:32 — E Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a Mim. 

Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as 
flores; contudo, é invisível, e homem algum sabe de onde vem nem para onde vai. O 
mesmo ocorre quanto à obra do Espírito Santo no coração. Como os movimentos do 
vento, ela não pode ser explicada. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o 
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tempo ou o lugar exatos de sua conversão, nem descrever todas as circunstâncias 
envolvidas nesse processo. Porém, isso não significa que ela não é convertida. Por 
meio de um agente tão invisível como o vento, Cristo está trabalhando continuamente 
no coração. Pouco a pouco, sem que o alvo dessa obra tenha talvez consciência disso, 
produzem-se impressões que tendem a atrair a mente para Cristo. Elas podem ser 
produzidas pela meditação nEle, pela leitura das Escrituras, ou por ouvir a palavra do 
pregador. De repente, ao chegar o Espírito com um apelo mais direto, a pessoa se 
entrega alegremente a Jesus. Isso é chamado por muitos de uma conversão 
repentina, mas é o resultado de um longo processo de conquista efetuado pelo 
Espírito de Deus — processo paciente e prolongado. — O Desejado de Todas as 
Nações, p. 172. 

Poderá o pecador resistir a esse amor; poderá se recusar a ser atraído a Cristo. Se, 
porém, não resistir, será levado a Ele. O conhecimento do plano da salvação o levará 
ao pé da cruz, arrependido de seus pecados, os quais causaram os sofrimentos do 
amado Filho de Deus. — Caminho a Cristo, p. 27. 

B. “Nascer de novo” é receber um novo coração — novos desejos, propósitos 
e motivos. Com que devemos nos alimentar para nascer novamente? 1 Pedro 
1:23; 2:2. 

1 Pe 1:23 — Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da 
incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 

1 Pe 2:2 — Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite 
racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo, 

Quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, a alma nasce de novo, 
“não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela Palavra de Deus, viva, e que 
permanece para sempre” (1 Pedro 1:23). Esse novo nascimento é o resultado de 
receber Cristo como a Palavra de Deus. Quando, mediante o Espírito Santo, as 
verdades divinas são impressas no coração, surgem novas concepções, e as energias 
antes adormecidas despertam para cooperar com Deus. — Atos dos apóstolos, p. 
520. 

C. Que luz Deus usa para mudar nosso coração? 2 Coríntios 4:6. 

2 Co 4:6 — Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem 
resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de 
Deus, na face de Jesus Cristo. 

 

Quinta-feira, 30 de novembro 

5. EIS O CORDEIRO DE DEUS 

A. O que devemos compreender por nós mesmos a respeito de Jesus a fim de 
sermos transformados? João 3:14 e 15; João 1:29. 

Jo 3:14 e 15 — E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o 
Filho do Homem seja levantado, 15 para que todo aquele que nEle crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna. 

Jo 1:29 — No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
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Cristo tem de revelar-Se ao pecador como o Salvador morto pelos pecados do 
mundo; e, ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a 
desdobrar-se ao nosso espírito o mistério da redenção, e a bondade de Deus nos leva 
ao arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é 
incompreensível; e esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o 
coração, impressiona-lhe o espírito e inspira contrição à alma. — Caminho a Cristo, 
pp. 26 e 27. 

B. O que acontecerá quando nos entregarmos a Cristo? Ezequiel 36:26 - 27. 

Ez 36:26 e 27 — 26Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em 
vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 27Porei 
o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a 
obedecerem fielmente às minhas leis. 

Quando, atraído pelo poder de Cristo, o pecador se aproxima da cruz erguida e se 
prostra diante dela, ocorre uma nova criação. Um novo coração lhe é dado. Torna-se 
uma nova criatura em Cristo Jesus. A santidade acha que não há mais nada para 
exigir. Deus mesmo é “justificador daquele que tem fé em Jesus” (Romanos 3:26). E 
“aos que justificou, a esses também glorificou” (Romanos 8:30). — Parábolas de 
Jesus, p. 163. 

C. Ao nascermos de novo, em que unicamente nos gloriaremos? Gálatas 
6:14. 

Gl 6:14 — Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor 
Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo. 

 

Sexta-feira, 1o de dezembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Que experiência essencial Cristo dará a todos que vão a Ele? 

2. O que você deve perceber sobre si mesmo antes de nascer de novo? 

3. Por que achamos tão difícil fazer a coisa certa? 

4. Com que você deve se nutrir a fim de experimentar o novo nascimento? 

5. O que Deus promete fazer quando entregarmos tudo a Cristo? 


