João 3
Nesta Lição Estudará...
Jesus e Nicodemos
O novo nascimento
Vida por um olhar
Jesus e João
Aquele que Vem do Céu
JESUS E NICODEMOS: Leia João 3:1-21.
O Novo Nascimento: Leia João 3:1-13 novamente.
Nicodemos era um mestre e líder religioso. Ele era um homem instruído
e vivia de maneira correcta. Ele achava que as suas boas acções agradariam
a Deus e dar-lhe-iam um lugar no céu. Jesus disse-lhe: “Digo-te muito
seriamente que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de
Deus” (3*).
Jesus explicou que há duas espécies de vida: vida física e vida espiritual.
Nós nascemos fisicamente dos nossos pais humanos, mas recebemos a vida
espiritual do Espírito de Deus. Em João 1:12, nós já vimos que recebemos
esta nova natureza, nascemos de novo, quando aceitamos Jesus como nosso
Salvador. Deus então torna-Se o nosso Pai. Nós nascemos de Deus e
tornamo-nos filhos de Deus.
“... Se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo” (2 Corintios 5:17).
Jesus disse que este novo nascimento é “da água e do Espírito” (5). A
Bíblia muitas vezes usa uma linguagem figurada, isto é, palavras com um
sentido diferente do literal. “Água”, aqui, significa a purificação dos nossos
pecados. Isto faz parte da nossa salvação.
“Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua
misericórdia, nos salvou...” (Tito 3:5).
“Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado” (João 15:3).
A purificação espiritual vem do ouvir e obedecer à Palavra de Deus.
Quando Jesus falou sobre nascermos da água, cremos que Ele estava a dizer
que nascemos de novo quando ouvimos e aceitamos a Palavra de Deus.
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Para Fazer
1. O que Jesus disse a Nicodemos?
a) Que as suas boas obras levá-lo-iam para o céu.
b) Que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo.
2. O novo nascimento é...
a) ser nascido de Deus pela fé em Jesus e aceitá-Lo como nosso Salvador.
b) voltar à terra como outra pessoa, após a morte.
c) ser baptizado em água.
Vida por um Olhar: Leia João 3:14-21 novamente.
Certa vez, o povo de Deus pecou e foi castigado sendo picado por
serpentes. Deus amava o povo e disse a Moisés que pendurasse uma
serpente de bronze, onde todos a pudessem ver. Todos que olharam para ela
foram curados. Aqueles que não olharam pereceram.
Todos nós pecamos desobedecendo a Deus e fomos condenados à morte.
Mas Deus ama-nos. Ele provou o Seu amor por nós enviando o Seu Filho
para morrer em nosso lugar. Jesus foi pendurado numa cruz, como a
serpente de bronze. Todo aquele que olha para Ele, isto é, que crê n’Ele, é
curado do pecado, da picada da serpente. Aqueles que não crerem n’Ele
morrerão nos seus pecados. Aqueles, entretanto, que olham para Jesus,
recebem vida eterna.
Para Fazer
3. Decore João 3:16. Este é o versículo mais apreciado da Bíblia.
4. Qual é a maior prova de que Deus nos ama?
a) Ele deu o Seu Filho para nos salvar.
b) Ele dá-nos vida.
c) Ele responde às orações.
JESUS E JOÃO: Leia João 3:22-30.
As multidões que costumavam ouvir João Batista, agora estavam a ir à
procura de Jesus para ouvi-Lo. Muitos dos discípulos de João tinham-no
deixado e estavam a seguir Jesus. João, porém, não estava triste com isto.
Deus tinha-o enviado para falar ao povo, sobre Jesus. Por isso ele sentiu-se
feliz quando eles o deixaram para seguir Jesus.
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As atitudes e palavras de João mostram quão nobre e altruísta ele era .
As suas palavras são um bom modelo para nós. Jesus, e não João, era quem
realmente importava na vida de João.
“É necessário que ele cresça e que eu diminua” (João 3:30).
Para Fazer
5. Transcreva e reflicta sobre João 3:30.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Ore para que Jesus Se torne cada dia mais importante na sua vida.
AQUELE QUE VEM DO CÉU: Leia João 3:31-36.
Nestes versículos, João, o escritor das Boas-Novas, diz-nos que Jesus é
Aquele que vem do céu. Ele, Jesus, é maior do que qualquer pessoa na
terra, maior do que todas as pessoas da terra juntas. Ele é cheio do Espírito
de Deus, Deus ama-O e deu-Lhe poder sobre todas as coisas.
“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece” (João 3:36).
Muitos versículos deste capítulo falam sobre a vida eterna. Vida eterna
não é viver e continuar a viver neste mundo. É a vida infinita de Deus, o
tipo de vida que Jesus tinha. Embora Jesus tenha morrido na cruz, a Sua
vida não terminou. Ele levantou-Se do túmulo e vive para sempre.
Se nós cremos em Jesus, temos a vida eterna. O nosso corpo pode
morrer, mas quando isto acontecer, a nossa alma irá para junto de Deus e
viverá com Ele para sempre. Da mesma forma que o corpo de Jesus
ressuscitou dentre os mortos, os corpos daqueles que n’Ele crêem, um dia,
também ressuscitarão (dentre os mortos) para gozarem a vida eterna.
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Para Fazer
7. O que acontecerá se não aceitarmos a salvação que Deus nos oferece em
Cristo?
a) Poderemos ser salvos pelo baptismo.
b) Poderemos ser salvos depois da morte.
c) Não seremos salvos.
8. E se aceitarmos a salvação que Deus providenciou através de Jesus?
a) Os nossos corpos nunca morrerão.
b) Os nossos corpos podem morrer, mas nós iremos viver com Deus para
sempre.
c) Os nossos corpos nunca ressuscitarão dentre os mortos.
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