
	

Escolha	um	de	seus	auxiliares	para	ficar	responsável	pelo	“Quebra	Gelo”.				Temos	uma	infinidade	de	sugestões	de	
“Quebra	Gelo	Gospel”	na	internet.	Sugestões:	www.mda.com.br;	www.google.com.br;www.youtube.com.br		
Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			para	distribuir	
para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	eles	mais	
gostam.	Se	você	tiver	outro	auxiliar	peça	a	ele	para	fazer.	

João 3:1-16 
ü Uma das mais belas e fortes afirmações de toda a Bíblia foi dita a um homem chamado Nicodemos. 
ü Nicodemos é mencionado exclusivamente neste evangelho, onde é descrito como fariseu e principal 

entre os judeus, isto é, membro do sinédrio. Era homem zeloso e que fora atraído pelo caráter e ensino 
de Jesus. 

ü A essência da palavra de Jesus a Nicodemos é “Necessário vos é nascer de novo”. V.7. 
ü Esta é a regra para todos nós, esta é a ordem de Jesus para todos nós: Necessário é nascer de novo. 
ü Nicodemos é a encarnação de milhares ao redor do mundo, que vivem buscando sentido para sua 

existência, ao mesmo tempo em que não o encontram. O perfil de Nicodemos aponta para algumas 
verdades: 

 

1. A religião não é suficiente. 
Ø É tentativa humana de alcançar Deus por seus próprios meios. 
Ø Nicodemos fariseu e homem de extrema religiosidade, no entanto isso não trazia sentido para sua vida.  
Ø Os fariseus eram estimados por sua religiosidade, e entre eles, alguns de renome: Certo Simão (Lucas 

7:36 e segs.); Gamaliel (Atos 5:34); Saulo de Tarso (Atos 23:6).  
Ø Fariseu significa separado. Eram muito zelosos pela pureza ritual e religiosa. 
Ø Embora observassem práticas minuciosas: pagavam escrupulosamente o dízimo e até criam na 

ressurreição, isso não servia para lhes dar certeza de vida eterna. 
Ø Há milhares que se associam a alguma religião  movidos pelo desejo, consciente ou não, de encontrar 

sentido e razão para a existência. 
 

2. A cultura não é suficiente. 
Ø Nicodemos era homem de cultura, não apenas nas coisas da religião, como também em muitas áreas 

do saber. Seu conhecimento era maior do que o da maioria do seu tempo. 
 

3. A bondade não é suficiente. 
Ø O historiador Flávio Josefo nos informa que os fariseus eram homens que viviam de forma moderada, 

evitando todo o luxo.  
Ø Josefo diz que no tempo de Herodes havia cerca de 6.000 fariseus. Jesus os condenou porque se 

concentravam de modo externo nos aspectos externos da religião.  
Flávio Josefo – historiador do primeiro século. 

4. O poder não é suficiente. 
Ø Sua posição como um dos principais entre os judeus lhe conferia algum poder. Isto, porém, não foi 

suficiente para lhe garantir sentido à vida. 
Ø Os homens de poder precisam entender que o poder que lhes é dado é para servir. 

 

Ø Nicodemos representa o homem religioso, culto, bondoso, famoso e respeitado, poderoso, mas ao 
mesmo tempo insatisfeito. 

Ø O que significa “nascer de novo” e “nascer do alto”? 
 

É necessário nascer de novo 
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Ø Jesus diz para Nicodemos que nascer do alto é nascer da água e do Espírito. João 3:5 
Ø A água tinha um significado muito especial ao tempo de Jesus. Representava arrependimento, sendo 

esse o significado com que João pregava o batismo. Lucas 3:3; Mateus 3:11; Marcos 1:4. A água, como 
elemento de purificação, é arrependimento dos pecados, é dar meia volta; é mudança radical na maneira 
de pensar. 

Ø Nascer do Espírito tem a ver com o derramar do Espírito no coração. É regeneração, e regeneração é 
sempre obra do Espírito Santo de Deus. Tito 3:4-7. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence do 
pecado. João 16:7-11.  

Ø Quando nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso Senhor e salvador, Deus envia o Espírito 
Santo aos nossos corações. Gálatas 3:26; 4:6; Efésios 1:12-14. 

Ø O “novo nascimento” gera liberdade, João 3:8. Isto faz sentido com o que Jesus ensinou em João 8:32,36; 
faz sentido com o que Paulo ensinou, II Coríntios 3:17. 

Ø Nada disso tem valor. O que importa para um relacionamento com Deus é nascer de novo. 
Ø Novo nascimento é mudança de coração. É uma reconciliação com Deus, por meio de Jesus Cristo. 

 

1. É nascimento espiritual. 
Ø Jesus diz para Nicodemos que nascer do alto é nascer da água e do Espírito e isto é nascimento espiritual. 

João 3:5 
Ø A água tinha um significado muito especial ao tempo de Jesus. Representava arrependimento, sendo esse 

o significado com que João pregava o batismo. Lucas 3:3; Mateus 3:11; Marcos 1:4. 
Ø A água, como elemento de purificação, é arrependimento dos pecados, é dar meia volta; é mudança radical 

na maneira de pensar. 
Ø Nascer do Espírito diz respeito ao derramar do Espírito no coração. É regeneração, e regeneração é sempre 

obra do Espírito Santo de Deus. Tito 3:4-7. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado. João 
16:7-11. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso Senhor e salvador, Deus envia o 
Espírito Santo aos nossos corações. Gálatas 3:26; 4:6; Efésios 1:12-14. 

 

2. É mudança radical. 
Ø Novo nascimento nos faz novas criaturas. É mudança radical e para sempre. II Cor. 5:17. 
Ø Gal 6:15  Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. 
Ø O “novo nascimento” gera liberdade, João 3:8. Isto faz sentido com o que Jesus ensinou em João 8:32,36; 

faz sentido com o que Paulo ensinou,  
Ø Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade. II Coríntios 3:17. 
 

3. É algo feito por Deus no coração do homem.  
• É o que Deus faz pelo homem, quando este deseja aceitar o que Deus já fez por Ele. 
 

Ø A palavra grega que traduz “nascer de novo”, significa “nascer de cima”. Aparece também em João 3:7. 
Nascer de cima é algo feito por Deus.  

• Nicodemos certamente experimentou o Novo Nascimento, pois ele aparece ao lado de José de 
Arimatéia retirando o corpo de Jesus da cruz. João 19:39. 

 

Conclusão. 

1. Você entende que há pessoas que são semelhantes a Nicodemos? 
2. Nicodemos é o retrato de muitos que buscam por sentido para vida? Você percebe isto em 

nosso tempo? 
3. Você se identifica, de alguma forma, com Nicodemos? 
4. Você já teve um encontro pessoal com Jesus, assim como Nicodemos? 

 
Deus abençoe todas as células! 



	

	

     DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  

Líder	certifique-se	de	que	todos	da	sua	célula	estejam	sendo	discipulados.		Deixe	os	visitantes	bem	à	vontade.	
Distribua	tarefas	a	todos	da	célula.	Todos	são	importantes	e	necessários	


