Manual do professor

Capítulo 8: Nascido de Novo: O Que, Por Que e Como?
Lição de Áudio do Novo Testamento no.26

Objetivo:Entender a importância do primeiro milagre de Jesus e aprender o
que significa nascer de novo.

“Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água
e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: É necessário que vocês nasçam de novo.
O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai.
Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.”
—João 3:5-8

“Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que
o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque
Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não
pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o
mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele”.
—João 3:14-17
O primeiro relato de milagre de Jesus ocorreu num casamento quando o vinho do anfitrião
acabou. Jesus transformou grandes jarros de água em vinho, permitindo que a celebração
continuasse. Esse milagre simboliza o novo nascimento e mostra que Jesus pode transformar
qualquer situação difícil e impossível num motivo de alegria. É uma figura do que acontece
quando cremos nEle. Ele toma uma pessoa comum, e milagrosamente nos transforma: o novo
nascimento.
No segundo capítulo, João conta que muitos creram em Jesus diante dos Seus milagres, mas não
O seguiram. E como eles não se comprometeram com Jesus, Jesus não se comprometeu com
eles também. Existem diferentes tipos de fé: nem tudo que se diz fé é fé salvadora. Muitos
tinham apenas uma fé intelectual. No capítulo dois, também vemos que Jesus prevê sua morte e
ressurreição ao terceiro dia.
Em João 3, Nicodemos, um mestre da Lei, foi até Jesus durante a noite e Lhe fez algumas
perguntas. Jesus disse que a única maneira de ver a o reino de Deus é pelo novo nascimento.
Aqueles que experimentam o novo nascimento podem reconhecer Jesus como seu Senhor. É
preciso fé para experimentar o novo nascimento. Jesus deixou isso claro na sua conversa com
Nicodemos que Ele era Deus, o único Filho de Deus e que pela fé nEle, podemos ser salvos, ser
nascidos de novo. E uma vez nascidos de novo espiritualmente, vemos a Deus como nosso rei.

1

Manual do professor

1. Verdadeiro ou falso? De acordo com o Evangelho de João, o primeiro
milagre de Jesus aconteceu durante um festa de casamento.
2. Verdadeiro ou falso?Dentre os propósitos dos milagres de Jesus estava manifestar Sua glória
e levar as pessoas a crer.
3. Verdadeiro ou falso? Nas escrituras, vinho geralmente simboliza alegria.
4. Verdadeiro ou falso? Nas escrituras, água geralmente simboliza Palavra de Deus.
5. Verdadeiro ou falso? O que cremos, praticamos. O resto não passa de discurso religioso.
Assinale a alternativa correta.

6. Usando o milagre do casamento como uma alegoria ou ilustração do novo nascimento,
enumere os próximos passos na ordem:
_4_ Deixar o novo nascimento ser aplicado em seus relacionamentos
_1_ Confessar que você não é nascido de novo
_3_ Colocar a Palavra de Deus em prática
_2_ Encher o seu “vaso” com as Escrituras
7. Por que Nicodemos foi até Jesus questioná-lO?
a. Ele estava impressionado com o que viu Jesus fazer e queria ouvir o Seu ensino.
b. Ele queria pegar Jesus dizendo alguma coisa errada.
c. Ele queria memorizar as palavras de Jesus, fingindo estar maravilhado com essa nova
mensagem.
d. Ele tinha ordens dos governadores de Jerusalém de espiar Jesus.
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8. No capítulo 2 de João, quais sinais Jesus prometeu dar para provar que era Deus?
a. Ele traria paz a todos.
b. Ele traria cura e prosperidade a todos.
c. Ele seria destruído e se levantaria no terceiro dia.
b. Ele faria muitos milagres.
9. O que Jesus afirma que uma pessoa tem que fazer a fim de entrar no reino de Deus?
a. Obedecer a Lei
b. Memorizar a verdade
c. Vender todos os seus bens
d. Ser nascido de novo
10. O que significa ser nascido de novo?
a. Tornar-se fisicamente um bebê novamente
b. Converter-se a uma nova religião
c. Ter um nascimento espiritual no qual vemos Deus como Rei
d. Morrer e voltar à vida como outra pesoa ou em outra forma
11. Como podemos nascer de novo?
a. Imitando Jesus.
b. Crendo em Jesus.
c. Tornando-se perfeito.
d. Separando-se do mundo.
12. Quem é Jesus no capítulo 3 de João? (assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Filho Único de Deus
b. Único Salvador vindo de Deus
c. Única Solução de Deus
d. A Luz enviada por Deus
e. O Cristo prometido, o Messias
f. Aquele que deve ser levantado sobre uma cruz
Você tem problemas na sua vida que gostaria que Jesus transformasse emvinho? Se
tem, quais são eles? O que você precisa dizer ou fazer para Jesus para que Ele
transforme esses problemas em alegria na sua vida?

Você vê Deus como seu Rei e já entrou no Seu Reino? Se não, então, de acordo com Jesus, você
nunca nasceu de novo. Existe alguma coisa que o impede de crer em Jesus como a única
provisão de Deus para sua salvação eterna? O que Jesus está dizendo para você?

Agradeça a Deus por oferecer vida nova para todo o que crê. Ore pedindo que Ele o
ajude a reconhecê-lO como Senhor e Rei em todas as áreas da sua vida. Peça a Deus
que o ajude a viver de acordo com o que você crê.
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