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ENCONTROS TRANSFORMADORES 

JESUS E NICODEMOS 
João 3:1-8 

José Wellington, pr. 
 

Sentir  
 
O que Deus falou com você no culto de domingo? 
 
Aprender  
 
No capítulo 3 do Evangelho de João, temos o relato do encontro de Jesus, e 
Nicodemos um importante membro do Sinédrio Judaico. Alguns historiadores 
afirmam que Nicodemos era uma espécie de discípulo secreto de Jesus, 
embora encontrasse nas palavras e ensinos de Jesus, Nicodemos ocupava 
importante posição junto aos fariseus, e estes eram totalmente contrários aos 
ensinos e doutrinas de Jesus. É importante contextualizar, o fato de que até 
surgimento de João Batista, houve um grande período de silêncio de Deus para 
com Israel seu povo, e com a chegada de Jesus, grandes sinais e prodígios 
voltam a ser vistos e isto promovia grande espanto em Israel. 
 
Vemos no texto, que Nicodemos foi até Jesus durante a noite, justamente para 
não ser reconhecido por ninguém (v2)  
 
Que lições podemos retirar 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”. (Jo.3:2) 
 
Nicodemos vê a grandeza de Cristo e se impressiona com seu poder e 
capacidade de realizar milagres. 
 
 2.  Só é possível entender as coisas do reino de Deus quem teve a 
experiência do novo nascimento (Jo.3:3); 
“...Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não 
pode ver o reino de Deus”. 
 

Nicodemos reconhecia a autoridade de Cristo pelos seus sinais milagrosos, 
mas os entendia. Nicodemos era apenas um homem religioso, que tinha 
conhecimento teórico, era dos muitos que guardavam a lei, mas, não tinham 
relacionamento com Deus. Jesus faz uma declaração constrangedora a um 
doutor da lei pois, não se entende as coisas do Reino de Deus por meio de 
sinais e maravilhas. Mas sim por uma experiência pessoal com Jesus. 
 
 
3. O homem carnal cogita e compreende apenas das coisas terrenas e 
naturais.  
 
“Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, 
porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?  
A resposta de Jesus, é ainda mais profunda e emblemática “Em verdade, em 
verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no 
reino de Deus” (Jo.3:4). 
 
Judeus conservadores não achavam necessário passar pelo batismo das 
águas, pois se achavam já limpos, mas 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. Eles só viam uma possibilidade de renascer através 
dos meios naturais e muitas pessoas ainda hoje pensam assim, só entendem a 
possibilidade de mudança através de recursos humanos, mas o milagre de 
transformação plena só ocorre em Jesus Cristo através da ação sobrenatural 
de Deus e seu Espírito agindo em nossos corações.  
 
 
4.  O agir de Deus não pode ser controlado. Quem nasceu de novo 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”. (Jo.3:8) 
 
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? Quando foi? 
 

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



 
 

 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 ou 
zonasul@cgbr.com.br 
 

AGENDA 

DATA EVENTO 
05.08 - Sábado 

 17h 
CÉLULA – JOVENS  

06.08 - Domingo 
17:30h 

ORAÇÃO PARA LIDERANÇA 
LÍDERES E INTERESSADOS 

06.08 - Domingo 
18h 

SANTA CEIA 

07, 10 e 11.08 
CÉLULAS 
ENCONTROS NOS LARES PARA EDIFICAÇÃO, 
COMUNHÃO E MULTIPLICAÇÃO  
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