
 

Lição  8                                                           Sábado, 22 de novembro de 2014. 

 

Audiência de um só – Nicodemos 

“[...] aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus.” João 

3:3. 

“Considerem o acontecimento que Cristo apresenta perante Nicodemos, 

referindo-Se à serpente levantada.” — The Ellen G. White 1888 Materials, p. 149. 

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

 

Domingo, 16 de novembro 

1. UMA ENTREVISTA PARTICULAR 

A. Depois que Nicodemos ouviu Jesus falar, decidiu conversar com Ele. 

Quem era Nicodemos, e por que foi ter com Jesus à noite? João 3:1 e 2 

(primeira parte). 

João 3.1   E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe 
dos judeus. 3.2   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. 
 

“Desde que ouvira Jesus, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias 

relativas ao Messias [...]. presenciara a maravilhosa manifestação de poder 

divino; vira o Salvador receber os pobres e curar os enfermos; vira-lhes a 

expressão de alegria, e escutara-lhes as palavras de louvor; e não podia duvidar 

de que Jesus de Nazaré era o Enviado de Deus. 

Desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas recuava ante a ideia 

de procurá-lO abertamente. Seria demasiado humilhante para um príncipe judeu 

reconhecer-se em afinidade com um mestre ainda tão pouco conhecido. E 

chegasse sua visita ao conhecimento do Sinédrio, isso lhe atrairia o desprezo e 

as acusações do mesmo. Decidiu-se por uma entrevista em segredo, 

desculpando-se com o pretexto de que, fosse ele abertamente, outros lhe 

poderiam seguir o exemplo. Sabendo, depois de indagar especialmente, o lugar 

de retiro do Salvador, no Monte das Oliveiras, esperou até que a cidade 

silenciasse no sono, indo então em busca dEle.” — The Desire of Ages (O 

Desejado de Todas as Nações), p. 168. 

“Nicodemos havia testemunhado o milagre de Cristo, e foi ao Mestre à noite, 

pois não tinha coragem moral de se aproximar dEle abertamente, visto que isso 

despertaria críticas dos sacerdotes e fariseus.” — The Ellen G. White 1888 

Materials, p. 1311. 



 

Segunda-feira, 17 de novembro 

2. NÃO UMA DISCUSSÃO TEOLÓGICA, MAS UMA REGENERAÇÃO 

A. Assim que Nicodemos encontrou Jesus em Seu lugar de retiro, o que 

disse a Ele? João 3:2 (segunda parte). 

João 3.2   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 fora ter com o Senhor pensando em entrar em discussão com 

Ele, mas Jesus expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Disse a 

Nicodemos: Não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de 

regeneração espiritual. Não necessitas satisfazer tua curiosidade, mas ter um 

novo coração. É mister que recebas nova vida de cima, antes de te ser possível 

apreciar as coisas celestiais. Antes que ocorra essa mudança, tornando novas 

todas as coisas, nenhum salvador proveito tem para ti o discutir comigo Minha 

autoridade ou missão. 

Nicodemos ouvira a pregação de João Batista quanto ao arrependimento e 

ao batismo, e vira-o indicar ao povo Aquele que havia de batizar com o Espírito 

Santo. Ele próprio sentira haver falta de espiritualidade entre os judeus, que, em 

grande parte, eram dominados pelo fanatismo e a mundana ambição. Tinha 

esperado um melhor estado de coisas por ocasião da vinda do Messias. Todavia, 

a perscrutadora mensagem do Batista deixara de nele operar a convicção do 

pecado. Fariseu rigoroso, orgulhava-se de suas boas obras. Era largamente 

estimado por sua beneficência e liberalidade na manutenção do serviço do 

templo, e sentia-se certo do favor de Deus.” — The Desire of Ages (O Desejado 

de Todas as Nações), p. 171. 

B. Já que o Senhor percebeu que Nicodemos não precisava de uma 

discussão teológica, mas sim de uma regeneração, com que resposta o 

surpreendeu?João 3:3. 

João 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. 

“A figura do novo nascimento, empregada por Jesus, não deixava de ser 

familiar a Nicodemos. Os conversos do paganismo à fé israelita eram muitas 

vezes comparados a crianças recém-nascidas. Portanto, devia ter percebido que 

as palavras de Cristo não se destinavam a ser tomadas em sentido literal. Em 

virtude de seu nascimento como israelita, entretanto, considerava-se seguro de 

um lugar no reino de Deus. Sentia não precisar de nenhuma mudança. Daí sua 

surpresa ante as palavras do Salvador.” — Ibidem. 

 



 
Terça-feira, 18 de novembro 

3. A OBRA DO ESPÍRITO SANTO NO CORAÇÃO 

A. Com que perguntas irônicas Nicodemos tentou rejeitar as palavras de 

Cristo? João 3:4. 

João 3.4 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? 

Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 

    B. Ignorando o argumento vão de Nicodemos, como Jesus enfatizou o que 

quis dizer? João 3:5-7. 

João 3.5 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. 3.6 O que é 
nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 3.7 Não te 
maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. 
 

“O coração, por natureza, é mau, e ‘quem do imundo tirará o puro? Ninguém.’ 

(  ‘). Invenção humana alguma 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 se deve purificar para que a 

corrente se possa tornar pura. Aquele que se esforça para alcançar o Céu por 

suas próprias obras ao observar a Lei está tentando o impossível. Não há 

segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de 

piedade. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, 

mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte para o eu e o pecado, e 

uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz 

operação do Espírito Santo.” — The Desire of Ages (O Desejado de Todas as 

Nações), p. 172. 

C. Como Jesus ilustrou a obra do Espírito Santo? João 3:8. 

João 3.8 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. 

“Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo farfalhar as folhas 

e as flores; é, todavia, invisível, e homem algum sabe de onde ele vem, nem para 

onde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo no coração. Como 

os movimentos do vento, não pode ser explicada. Talvez uma pessoa não seja 

capaz de dizer o momento ou o lugar exatos de sua conversão, nem delinear 

todas as circunstâncias no processo da mesma; isso, porém, não prova não estar 

ela convertida. Mediante um agente tão invisível quanto o vento, Cristo está 

continuamente operando no coração. Pouco a pouco, sem que o objeto dessa 

obra tenha talvez consciência do fato, produzem-se impressões que tendem a 



atrair a alma para Cristo. Essas se podem causar meditando-se nEle, lendo-se as 

Escrituras ou ouvindo-se a palavra do pregador.” — Ibidem. 

 

Quarta-feira, 19 de novembro   

4. “E POREI DENTRO DE VÓS O MEU ESPÍRITO” 

A. Nicodemos ficou impressionado com as palavras de Jesus, as quais ele 

não entendeu inteiramente. O que ele então perguntou? João 3:9. O que 

Jesus respondeu? João 3:10-13. 

João 3.9   Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? 

João 3.10   Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes 
isso? 3.11   Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e 
testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 3.12   Se vos falei 
de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? 
3.13   Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do 
Homem, que está no céu. 

 

“Os judeus que Jesus expulsara do templo alegavam ser filhos de Abraão, 

mas fugiram da presença do Salvador porque não podiam suportar a glória de 

Deus que nEle se manifestava. Revelaram assim não estarem habilitados pela 

graça de Deus a participar dos sagrados cultos do templo. Eram zelosos em 

manter uma aparência de piedade, mas negligenciavam a santidade do coração. 

Ao passo que eram zelosos defensores da letra da Lei, violavam-lhe 

constantemente o espírito. Sua grande necessidade era aquela mesma mudança 

que Cristo estivera explicando a Nicodemos – um novo nascimento moral, uma 

limpeza do pecado e uma renovação do conhecimento e da santidade.” — The 

Desire of Ages (O Desejado de Todas as Nações), pp. 173 e 174. 

B. Que textos das Escrituras Nicodemos começava agora a 

compreender?Salmos 51:10; Isaías 64:6; Ezequiel 36:26 e 27. 

Salmos 51.10   Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um 
espírito reto. 
Isaias 64.6   Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, 
como trapo da imundícia; e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, 
como um vento, nos arrebatam. 
Ezequiel 36.26   E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito 
novo; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de 
carne.  36.27  E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus 
estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. 

 

“[Citam-se Isaías 64:6; Salmos 51:10; Ezequiel 36:26 e 27.] Nicodemos lera essas 

passagens com o espírito obscurecido; agora, porém, começava a compreender-

lhes a significação. Via que a mais rígida obediência à simples letra da Lei, no que 

respeitava à vida exterior, não poderia habilitar homem algum para entrar no reino 

do Céu. No conceito dos homens, sua vida fora justa e digna de honra; em 



presença de Cristo, no entanto, sentia que seu coração era impuro, e sua vida, 

destituída de santidade. 

Nicodemos estava sendo atraído para Cristo. Ao explicar-lhe o Salvador o 

que dizia respeito ao novo nascimento, anelava experimentar essa mudança em 

si mesmo.” — Ibidem, p. 174. 

C. Por qual símbolo Cristo esclareceu Sua missão a Nicodemos? João 3:14-

16. 

João 3.14  E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o 
Filho do Homem seja levantado, 3.15 para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. 3.16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna. 
 

Quinta-feira, 

 

20 de novembro 

5. UMA NOVA VIDA 

A. Quando Nicodemos quis saber por que meio o novo nascimento podia 

ser alcançado, o que Jesus disse? João 3:17-21. 

João 3.17   Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse 
o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 3.18   Quem crê nele não é 
condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do 
unigênito Filho de Deus. 3.19   E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, 
e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram 
más.  3.20   Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a 
luz para que as suas obras não sejam reprovadas. 3.21   Mas quem pratica a 
verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque 
são feitas em Deus. 
 

“O símbolo da serpente levantada tornou-lhe clara [a Nicodemos] a missão 

do Salvador. Quando o povo de Israel estava perecendo pela picada das 

serpentes ardentes, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de metal e colocá-

la no alto, no meio da congregação. Foi então anunciado no acampamento que 

todos os que olhassem para a serpente viveriam. Bem sabia o povo que, em si 

mesma, não possuía ela poder algum para ajudá-los. Era um símbolo de Cristo. 

Como a imagem feita à semelhança das serpentes destruidoras era erguida para 

cura deles, assim Alguém nascido ‘em semelhança da carne do pecado’ 

(Romanos 8:3) havia de lhes ser Redentor. Muitos dos israelitas olhavam o 

serviço sacrifical como possuindo em si mesmo virtude para libertá-los do pecado. 

Deus lhes desejava ensinar que esse serviço não tinha mais valor que aquela 

serpente de metal. Visava a dirigir-lhes a mente para o Salvador. Fosse para a 

cura de suas feridas, fosse para o perdão dos pecados, não podiam fazer por si 

mesmos coisa alguma senão mostrar sua fé no Dom de Deus. Cumpria-lhes olhar 

e viver. 

[...] A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele 

mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz, em 



arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de 

Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma.” — The Desire of Ages (O 

Desejado de Todas as Nações), pp. 174-176. 

B. Como somos salvos? Tito 3:4-6. 

Tito 3.4 Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, 
para com os homens, 3.5 não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, 
segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da 
renovação do Espírito Santo, 3.6  que abundantemente ele derramou sobre nós 
por Jesus Cristo, nosso Salvador, 
 
Sexta-feira, 21 de novembro 
 
RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 
 
1. De que precisam muitas pessoas que têm desejo de discutir religião? 
2. Como Jesus focou mais a necessidade de Nicodemos do que as palavras 
dele? 
3. Por que Cristo usou o vento para ilustrar a obra do Espírito Santo? 
4. Que símbolo Cristo usou para explicar Sua missão a Nicodemos? 
5. Como Jesus explicou a Nicodemos o mistério de um novo nascimento? 
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