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LIÇÃO 6 
Deus Cria a Regeneração 

 
     Rute sentia um grande vazio no seu coração. “Deve ser porque não tenho a religião certa”, pensava 
ela. Depois, ela deixou de ser hindu e mudou para outra religião, o que não a satisfez também. Por 
isso, ela começou a procurar a religião certa, da mesma forma que uma pessoa faz compras tentando 
encontrar o melhor preço. Nada lhe dava paz. Depois, ela ouviu falar do cristianismo. “Vou 
arrepender-me dos meus pecados”, dizia ela. “Vou experimentar este baptismo de que ouvi falar para 
ficar limpa dos meus pecados”. Todavia, mesmo que ela tivesse sido baptizada e tentasse viver uma 
vida recta, sabia que algo ainda lhe estava a faltar. Ela simplesmente estava a mudar-se de um sistema 
religioso para outro. Era como uma pessoa vestida com roupa suja indo de um lugar para outro. A 
roupa permanecia suja, embora mudasse de lugar. O problema era que ela nunca tinha experimentado 
o novo nascimento. Tinha aceitado o cristianismo, mas não o Cristo do cristianismo. 
     Ela era sincera e realmente procurava a verdade, depois, o Espírito Santo abriu o seu entendimento. 
Rute via-se como uma pessoa que precisava de uma religião, mas não como uma alma perdida que 
precisava de um Salvador. Rute respondeu à chamada do Espírito, depositou a sua confiança em Jesus, 
entregou totalmente a sua vida a Ele e aceitou-O como seu Salvador e Senhor. Naquele momento, ela 
conheceu Cristo pessoalmente. Então, nasceu de novo, não era apenas uma religiosa, mas sim uma 
pessoa regenerada. Recebeu uma nova natureza e a sua vida foi realmente transformada. 
     Nesta lição consideraremos o aspecto da salvação denominado – regeneração – “o acto divino que 
concede vida espiritual ao pecador, quando ele entra em comunhão pessoal com Cristo”. 
 
Sumário da Lição 
A DEFINIÇÃO DA REGENERAÇÃO 
     Características da Regeneração 
     Termos Bíblicos para a Regeneração 
     A Natureza da Regeneração 
     Ideias Erradas Sobre a Regeneração 
A NECESSIDADE DA REGENERAÇÃO 
A EXPERIÊNCIA DA REGENERAÇÃO 
     Meios da Regeneração 
     As Provas da Regeneração 
     A Realização da Regeneração 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Explicar a regeneração como é apresentada na Bíblia. 
2. Citar versículos que mostram a necessidade universal da regeneração. 
3. Discutir a experiência da regeneração. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia cuidadosamente, várias vezes, João capítulo 3, notando especialmente o desenvolvimento do  
    ensino de Jesus em relação ao novo nascimento (vs.1-21). 
2. Procure o significado das palavras-chave que não lhe são conhecidas. 
3. Estude o texto da lição conforme indicado. Escreva as suas próprias respostas, antes de as   
    confrontar com aquelas dadas no livro. Ao terminar a lição, faça o auto-teste e verifique as suas  
    respostas. 
 
Palavras-Chave 
destinado   
sacramentos 
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DEFINIÇÃO DA REGENERAÇÃO 
 
     Na primeira unidade deste livro, considerámos a resposta das pessoas ao evangelho com o 
arrependimento, a fé e a conversão. Estes elementos constituem a resposta activa de cada pecador a 
Deus. Agora vamos considerar a actividade de Deus na salvação. É só Deus que pode iniciar esta 
regeneração no coração daqueles que estão espiritualmente mortos por causa da desobediência 
(Efésios 2:5). 
     O destino final do homem é viver sempre para Deus. A natureza humana, porém, na sua condição 
actual, não possui a capacidade necessária para viver no reino do céu. Por esta razão, a vida celestial 
precisa de descer do alto para transformar a natureza do homem, para que este possa ser cidadão do 
reino do céu. 
 
Características da Regeneração 
Objectivo 1. Identificar as características da regeneração. 
 
     A regeneração é “o acto de Deus que concede vida espiritual ao pecador arrependido, quando ele 
recebe o Senhor Jesus Cristo” (Tito 3:5). Este é um acto sobrenatural que acontece quando o pecador 
recebe Cristo. O arrependido não recebe apenas vida divina, mas também uma nova natureza             
(2 Pedro 1:4). Assim é que ele se transforma numa nova criatura (2 Coríntios 5:17). 
     Observe que na regeneração é o Espírito Santo que aviva aqueles que estão espiritualmente mortos 
(João 6:63; Romanos 8:1-10; Efésios 2:1). John Wesley disse que: “A regeneração é aquela grande 
transformação que Deus efectua na alma quando Ele a aviva, quando Ele a ressuscita da morte, do 
pecado para a vida da justiça”. Neste acto, portanto, Deus através do Espírito Santo aviva as pessoas 
espiritualmente, implantando nelas a vida espiritual. Estas pessoas estão a experimentar renovação e 
restauração. Assim são regeneradas pelo Espírito Santo. 
 
1. VERDADEIRO-FALSO 
 
_____ a) A experiência da regeneração é principalmente natural e gradual. 
 
_____ b) A regeneração é a obra do Espírito Santo na alma da pessoa que recebe Cristo. 
 
_____ c) O renascimento espiritual é um acto divino, e ocorre quando alguém recebe Cristo. 
 
_____ d) A regeneração proporciona uma nova natureza naquele que recebe Cristo. Ele é, portanto,      
               uma nova criatura. 
 
Termos Bíblicos Para a Regeneração 
Objectivo 2. Dar uma definição à regeneração baseada nas Escrituras. 
 
     Na primeira lição discutimos a queda de Adão e o pecado que lhe foi atribuído para toda a raça 
humana. Aprendemos que cada pessoa sofre o resultado da queda de Adão. Um destes resultados é a 
natureza corrupta que temos. Por causa da queda de Adão, as pessoas perderam a sua comunhão com 
Deus. Através do sacrifício de Cristo no Calvário, os resultados dessa queda foram modificados. 
Quando as pessoas se arrependem, crêem no Senhor Jesus, recebem-No como Salvador e são 
convertidas, a sua vida espiritual ou comunhão com Deus é restaurada. A regeneração é, então, a 
restauração da vida espiritual. É uma transformação sobrenatural e instantânea efectuada pelo Espírito 
Santo na vida da pessoa que se arrepende e crê. 
     O termo mais comum usado para definir a regeneração é “o novo nascimento”, ou “Nascido do 
alto”. Ainda que a palavra regeneração apareça na Bíblia apenas duas vezes (Mateus 19:28; Tito 3:5), 
a experiência da regeneração é bastante comum nas Escrituras, como na ilustração do “novo 
nascimento” em Cristo. Sem nascimento, não pode haver vida. A vida natural começa quando alguém 
entra neste mundo através do nascimento. Da mesma forma, uma pessoa precisa de entrar na vida 
espiritual através de um renascimento. 
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     Jesus disse a Nicodemos: “O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 
Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo” (João 3:6-7). Os nossos pais são 
responsáveis pelo nosso nascimento físico. Contudo, é Deus que dá o nascimento espiritual. Com este 
segundo nascimento, Deus torna-se o nosso Pai (João 1:13; 1 João 3:9). Paulo fala desta experiência 
da regeneração como sendo nova criação. “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as 
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” (2 Coríntios 5:17). 
     A natureza não regenerada é como uma semente à superfície da terra. Enquanto permanece à 
superfície, nunca vai nascer, crescer, florescer e produzir fruto. Tem potencial de vida, mas precisa 
daquilo que a faz realmente crescer e produzir. Precisa, enfim, de ser avivada. Como já notámos, a 
regeneração é o acto de Deus pelo qual as pessoas espiritualmente mortas são avivadas pelo Espírito 
Santo para que a semente da vida eterna implantada nelas, possa começar a crescer, florir e produzir 
fruto. 

 
2. Leia os seguintes versículos e depois escreva no lado esquerdo as palavras específicas usadas para  
descrever a regeneração. No lado direito escreva a razão específica (se houver) da regeneração. O  
primeiro está feito como exemplo para si. 
 

PALAVRAS USADAS PARA DESCREVER A 
REGENERAÇÃO 

RAZÕES DA 
REGENERAÇÃO 

 

a) João 1:13       Nascido de Deus               . 

 
b) João 3:3 ________________________________ 
 
c) João 3:5 ________________________________ 
 
d) João 3:7 ________________________________ 
 
e) João 3:8 ________________________________ 
 
f) 1 Pedro 1:3 ______________________________ 
 
g) 1 Pedro 1:23 _____________________________ 
 
h) 1 João 2:29 ______________________________ 
 
i) 1 João 3:9 _______________________________ 
 
j) 1 João 4:7 _______________________________ 
 
l) 1 João 5:1 _______________________________ 
 
m) 1 João 5:18 _____________________________ 

 

            Vontade de Deus                   . 

 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 

 
     Neste exercício, a coluna com as razões da regeneração sugere princípios importantes em relação à 
mesma. Vamos indicá-los aqui: 
 
1. Desde a eternidade Deus planeou a nossa regeneração (Efésios 1.4). 
2. O novo nascimento capacita-nos a viver com esperança, amor e pureza. 
3. A nossa nova vida levar-nos-á para a eternidade, no reino de Deus. 
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3. Há outras palavras usadas nas Escrituras para descrever a regeneração. Leia os seguintes textos e  
escreva a descrição da regeneração dada em cada um deles. O primeiro foi feito como exemplo. 
 
a) João 5:4      Passar da morte para a vida      
 
b) 2 Coríntios 5:17 __________________________________________________________________ 
 
c) Gálatas 6:15 _____________________________________________________________________ 
 
d) Efésios 2:10 _____________________________________________________________________ 
 
e) Efésios 4:24 _____________________________________________________________________ 
 
f) Tito 3:5 _________________________________________________________________________ 
 
4. Segundo estes versículos, a regeneração pode ser definida como o novo ______________________ 
 
espiritual e como a experiência de se transformar em nova __________________________ em Cristo,  
 
através do poder do __________________________________________________________________ 
 
A Natureza da Regeneração 
Objectivo 3. Identificar palavras que descrevem a natureza da regeneração. 
 
Uma Experiência Passiva 
     Como já referimos, na experiência da regeneração as pessoas ficam relativamente passivas. A 
responsabilidade do homem na regeneração pode ser comparada com a relação existente entre o 
médico e o seu paciente. O médico não pode fazer uma cirurgia sem receber consentimento do 
paciente. Havendo este consentimento, o médico assume total responsabilidade. Nenhum paciente è, 
contudo, completamente passivo, porque o médico não pode começar a agir até que o paciente esteja 
de acordo. Na salvação vemos uma situação semelhante. Deus não age até que estejamos de acordo 
com Ele. Que grande motivo de alegria é poder confiar as nossas almas com todas as suas doenças, 
feridas e tristezas ao Grande Médico! 
 
Uma Experiência Repentina 
     A experiência em que a nova vida é concedida às almas das pessoas acontece rapidamente. O 
nascimento natural é sempre uma crise e o nascimento espiritual não é uma excepção a esta regra. 
Todos nós podemos apontar para a data do nosso nascimento. Entramos no mundo repentinamente, 
num certo momento. Da mesma forma, o renascimento é uma experiência de crise. Pode levar bastante 
tempo para chegarmos a este ponto crítico, mas quando acontece, acontece rapidamente. É semelhante 
a quando alguém lhe oferece um presente. Há um certo momento em que ainda não o tem, no 
momento seguinte, recebe o presente. O presente foi oferecido e aceite repentinamente. A vida 
espiritual é assim. Num momento ainda não tem e no momento seguinte recebe. O novo nascimento é 
uma experiência real e decisiva. A nova vida celestial é recebida repentinamente. 
 
Uma Experiência Misteriosa 
     A nova vida espiritual também aparece misteriosamente. Jesus nunca tentou explicar como o novo 
nascimento realmente acontece, mas Ele explicou porque: “... Na verdade, na verdade, te digo que 
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus” (João 3:5). O físico e o 
espiritual pertencem a dois mundos diferentes e um não pode reproduzir o outro. A natureza humana 
só pode reproduzir a natureza humana, mas só o Espírito Santo pode reproduzir a natureza espiritual. 
     O cristianismo não é meramente um sistema ético ou um código moral: é nova vida. A vida de 
Deus é implantada no coração do homem através da operação do Espírito Santo. Desta maneira 
soberana, o Espírito Santo opera de uma forma repentina e misteriosa na natureza do homem, dando 
vida e luz onde antes havia escuridão e morte. Com esta operação do Espírito, uma nova criatura 
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nasce. É só quando as pessoas nascem do Espírito que recebem uma nova natureza que as prepara para 
o céu. É por isso que Jesus afirmou este princípio imutável: “Não te maravilhes de te ter dito: 
Necessário vos é nascer de novo” (João 3:7). Se alguém quiser entrar no céu, necessita de uma nova 
natureza que lhe permita estar lá. 
 
Uma Experiência Progressiva 
     Ainda que a nova vida espiritual venha de repente, desenvolve-se progressivamente. Como 
veremos mais detalhadamente depois, todos os que recebem Cristo estão separados para Deus. Com 
esta separação vem a responsabilidade de viver diariamente para Ele. Cada novo crente é chamado 
para manter a sua dedicação a Deus e transformar-se à imagem do Seu Filho (Romanos 8:29). 
 
5. COMBINAÇÃO (em relação à natureza da regeneração).  
 
_____ a) Descreve a qualidade da nova vida espiritual que se    1. Passiva 

  transforma à imagem de Cristo.      2. Repentina 
_____ b) As pessoas dão o seu consentimento e depois o Grande   3. Misteriosa 

  Médico implanta a nova vida espiritual.     4. Progressiva 
_____ c) O nascimento do Espírito é como o vento: vemos os  

  efeitos, mas não a causa. 
_____ d) O novo nascimento é uma experiência de crise. 
 
Ideias Erradas Sobre a Regeneração 
Objectivo 4. Explicar quais os problemas com as ideias erradas em relação à regeneração. 
 
     Há algumas ideias erradas muito comuns em relação à regeneração. Embora não possa tratar de 
todas elas detalhadamente, quero que o aluno esteja consciente delas. Ao lermos e estudarmos mais no 
futuro, poderemos explorá-las mais profundamente. 
     Um dos erros mais comuns em relação à regeneração é aquele que diz que as pessoas a 
experimentam quando são baptizadas em água. Os seguidores desta doutrina crêem que todos os 
efeitos da queda são apagados através do baptismo e que os pecados da pessoa depois do seu baptismo 
são tirados pelos sacramentos da Igreja, tais como a Ceia do Senhor. Estas pessoas crêem que o 
baptismo é o meio de receber a salvação. Vamos examinar com cuidado as Escrituras para ver qual o 
propósito e o lugar do baptismo na vida de quem recebe Cristo. 
     Lembra-se de que João Baptista chegou pregando e baptizando. A sua mensagem era:                    
“... Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus” (Mateus 3:2). Os seus ouvintes confessaram os 
seus pecados e foram baptizados por ele (Mateus 3:6; Marcos 1:4-5; Lucas 3:3; 7:8). Jesus também 
começou o Seu ministério a ganhar e a baptizar discípulos (João 4:1-2). E mesmo antes de Jesus subir 
de novo ao céu, Ele ordenou aos Seus discípulos: “Portanto, ide, ensinai todas as nações...”, só depois 
disto as baptizando (Mateus 28:19). Os apóstolos obedeceram ao mandamento do seu Senhor, 
baptizando os convertidos como parte essencial do seu ministério. No dia do Pentecostes, Pedro disse:                     
“... Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo...” (Actos 2:38). É muito 
claro que o baptismo foi instituído pelo Senhor Jesus, e que foi pregado pela Igreja primitiva. Também 
é muito evidente que os novos convertidos foram baptizados depois de se arrependerem dos seus 
pecados e de crerem em Jesus Cristo. 
     Em João 3:5, Jesus usa água como símbolo da purificação, que se recebe através da Sua obra 
redentora. No Velho Testamento a água simbolizava o processo de purificação que fazia parte do ritual 
no templo. Um judeu ortodoxo interpretaria o uso de água em cerimónias religiosas como aquilo que 
limpa. Portanto, quando Jesus falou com Nicodemos, estava a dizer que ele só poderia entrar no Reino 
se fosse limpos do seus pecados e se lhe fosse concedida a vida nova pelo Espírito Santo. Paulo diz 
assim: “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” (Tito 3:5). Aqui ele refere-se à limpeza 
do pecado que acontece em nós. No momento da regeneração, a velha natureza é apagada por um acto 
sobrenatural, e tudo se faz novo (2 Coríntios 5:17). Neste ponto crucial da sua experiência cristã, 
ordena-se que o novo crente seja baptizado em água. 
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     O baptismo é um testemunho exterior para o mundo de uma transformação interior da natureza. 
Simboliza a morte e o sepultamento da velha natureza pecaminosa e o nascimento da nova natureza 
(Romanos 6:3-5). Pedro fala do baptismo como símbolo da obediência em 1 Pedro 3:21. Neste mesmo 
versículo ele afirma que o baptismo não tem valor na lavagem do sujo físico. Poderíamos acrescentar 
que o baptismo não tem nenhum valor na purificação dos pecados e efeitos da queda (Hebreus 9:22, 
26-28). Portanto, embora o baptismo seja uma responsabilidade de cada crente, ele simplesmente dá 
testemunho da realidade da regeneração. É uma expressão pública da fé da pessoa em Cristo. 

 
6. VERDADEIRO-FALSO 
 
_____ a) A regeneração é o acto pelo qual se recebe nova vida e o baptismo é um acto simbólico que  
               dá testemunho exterior à obra interior da regeneração. 
_____ b) A ordem que vemos nos ministérios de João Baptista e de Jesus era o arrependimento  
               (afastar-se dos pecados) e depois ser baptizado. 
_____ c) As experiências do carcereiro filipense (Actos 16:30-34) e daqueles na casa de Cornélio  
               (Actos 10:44-48 e 11:17); mostram-nos que depois de realmente crer em Jesus e de  
               experimentar uma total transformação, as pessoas estão prontas para o baptismo. 
 
     Outra ideia errada bastante comum é que a regeneração torna a pessoa perfeita. Podemos dizer 
como já tem sido dito muitas vezes: “Os cristãos não são perfeitos: São apenas perdoados”. Vamos 
comparar o novo nascimento com o nascimento de uma criança. Ao nível espiritual, podemos dizer 
que o novo crente é um bebé espiritual. Tem dentro de si a capacidade para amadurecer, mesmo sendo 
ainda criança. A regeneração não produz uma pessoa já madura ou, por assim dizer, adulta 
espiritualmente, mas inicia uma relação espiritual entre Cristo e o crente. “Qualquer que permanece 
nele não peca; qualquer que peca não o viu nem o conheceu” (1 João 3:6). Com a regeneração o novo 
crente inicia o seu crescimento espiritual e assim pode progredir para a maturidade. 
     Alguns crêem erradamente que a regeneração vem através do viver uma vida boa, uma vida 
caracterizada por boas obras. Eles raciocinam que se forem bons, Deus vai ser justo em dar-lhes a 
salvação. Todavia a Bíblia diz que todos têm pecado e precisam de um Salvador (1 João 1:10). “E o 
testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem 
a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida” (1 João 5:11-12). Deus não teria providenciado um 
sacrifício tão custoso para salvar as pessoas, se elas não estivessem totalmente perdidas                 
(João 3:16-18). Podemos ser transformados e ficar prontos para entrar no céu só quando cremos em 
Deus e nos entregamos completamente a Ele. As boas obras constituem o fruto de uma vida 
transformada; não são a sua raiz. 
     Outros crêem erradamente que a educação resolverá os problemas do mundo e que ela vai 
regenerar as pessoas. Nos tempos recentes, as pessoas têm desenvolvido uma fé quase sem limites em 
si mesmas. Contudo, apesar do grande aumento do conhecimento, os problemas do homem continuam. 
Mesmo neste século as guerras continuam e até aumentam as suas consequências. A morte de milhões 
de pessoas inocentes testifica a incapacidade da educação para transformar a natureza humana 
corrupta, que é, realmente a fonte dos problemas do homem. A educação pode iluminar a mente e 
ampliar a visão da vida, corrigindo ideias e costumes falsos. Ela não pode, porém, remediar o 
problema da natureza corrupta do homem, porque o conhecimento não consagrado a Deus apenas 
enche o homem de orgulho (1 Coríntios 8:1). A educação não tem o poder de efectuar uma 
transformação instantânea na natureza daquele que procura o novo nascimento. Só o Espírito Santo 
pode fazer isso. Se a educação pudesse trazer a regeneração, poucas pessoas neste mundo poderiam 
renascer. Ela não é, portanto, um meio da regeneração. Deus colocou a regeneração à disposição de 
todos. 
     Ainda outros pensam que ser membro de uma igreja é regenerar-se. Isso pode parecer razoável, 
mas ser membro de uma igreja apenas nos identifica com uma instituição e não ajuda nos dilemas 
básicos de morte espiritual e natureza corrupta. É bom estar envolvido numa igreja, mas é necessário 
antes nascer de novo para poder ser um membro do corpo de Cristo. 
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7. Porque é que as seguintes ideias em relação à regeneração são erradas? 
 
a) A regeneração acontece quando as pessoas são baptizadas. _________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) A regeneração torna a pessoa perfeita. _________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) A regeneração é o resultado de viver uma vida boa e honesta. ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) As pessoas são regeneradas quando recebem mais educação. _______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Ser membro de uma igreja indica ser regenerado. ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) A regeneração acontece com a observação de certos rituais, cerimónias e orações religiosas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

A NECESSIDADE DA REGENERAÇÃO 
Objectivo 5. Explicar porque a regeneração é necessária. 
 
     A regeneração é necessária por duas razões básicas: por causa da natureza do homem e por causa 
da natureza de Deus. Jesus chamou a atenção para a necessidade mais profunda e universal de toda a 
humanidade que é uma transformação total da sua natureza e do seu carácter. O homem tem sido 
prejudicado pelo pecado por causa da queda e este prejuízo reflecte-se no seu comportamento e nas 
suas várias relações. Ele peca porque é pecador. As suas acções reflectem o que ele é por natureza. 
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. ” (Romanos 3:23). “Como está escrito: 
Não há um justo, nem um sequer” (Romanos 3:10). “Pelo que, como por um homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim, também, a morte passou a todos os homens, por isso que todos 
pecaram” (Romanos 5:12). 
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     Já alguma vez ponderou porque é que as pessoas agem da maneira como agem? Elas pecam porque 
são pecadoras! Se estiver em Adão, vai fazer o que ele fez; se estiver em Cristo, vai fazer o que Cristo 
fez. O meu apelido é Duncan, porque nasci numa família que possuía este nome. Parece-me com o 
meu pai e ando como ele andava. Não faço isso conscientemente porque o quero imitar, mas faço-o 
porque sou filho dele e por isso tenho as características da minha família. Nasci nesta família. Da 
mesma maneira, mostramos as características da família humana caída. 
     A nossa natureza humana é inclinada para o pecado e até recebermos uma nova natureza, vamos 
continuar dessa maneira. A nossa velha natureza vai revelar-se. Não pode ser outra. Na nossa condição 
de morte espiritual, as nossas acções são caracterizadas por ira, paixão, sentimentos de ódio, insultos e 
conversas obscenas; enfim as coisas da velha natureza (Colossenses 3:8). Nesta condição não podemos 
ter comunhão com Deus, porque não há nada em nós que nos faça dignos disso. Somos escravos do 
pecado (Romanos 7:14) e não temos dentro de nós a capacidade de fazer o que é bom, ainda que 
tenhamos o desejo de o fazer (v.18). Aqueles que estão espiritualmente mortos seguem os maus 
cominhos do mundo e obedecem ao inimigo de Deus, Satanás, cujo espírito domina aqueles que 
desobedecem a Deus. Eles vivem segundo os desejos naturais, satisfazendo os seus próprios corpos e 
mentes. São destinados à ira de Deus (Efésios 2:1-3). 
 
8. VERDADEIRO-FALSO 
 
_____ a) As pessoas precisam de ser regeneradas porque estão espiritualmente mortas e nesta  
               condição não são dignas de ter comunhão com Deus. 
_____ b) As pessoas cometem pecado por causa do seu ambiente que é mau e da má influência das  
               suas famílias, e não porque são por natureza pecadoras. 
_____ c) O pecado é o resultado da natureza pecaminosa e corrupta que herdamos de Adão. 
 
     O pecado corrompeu completamente as pessoas em espírito, alma e corpo. Além de estarem 
espiritualmente mortas, o seu intelecto também foi afectado pela queda. Apesar das grandes 
realizações da sociedade moderna, as pessoas estão mortas para as coisas de Deus (1 Coríntios 2:14). 
As pessoas mais inteligentes não foram regeneradas: “Entenebrecidos no entendimento, separados da 
vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração” (Efésios 4:18). Mesmo assim na 
sua condição corrupta, o homem é a coroa da criação de Deus. Ele ainda evidencia a imagem de Deus 
e, embora lhe falte o entendimento de Deus, a sua inteligência noutras áreas é maravilhosa. Mesmo 
com a sua queda, o homem não perdeu a capacidade de compreender. Sem aquela dimensão espiritual, 
porém, o seu conhecimento é incompleto. Ele sabe os factos, mas não pode os interpretar. Por isso, o 
homem desenvolve a sua própria filosofia de vida, que geralmente não inclui Deus. Noutros casos, o 
seu conceito sobre Deus é muito errado e não representa correctamente a natureza de Deus nem a 
maneira de como Ele deve ser louvado. 
 
9. RESPOSTA BREVE. Leia Romanos 1:18-32.: 
  
a) Como é que as pessoas podem conhecer Deus? __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O que é que as pessoas podem aprender de Deus através do mundo físico? ____________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O que leva as pessoas ao erro? _______________________________________________________ 
  
d) Qual afirmação sobre Deus é repetida três vezes nesta passagem? ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     O nosso estudo sobre a necessidade de regeneração pode levar à conclusão de que apenas as 
pessoas muito más precisam de nascer de novo. As Escrituras afirmam, contudo, que todos são 
culpados perante Deus e precisam de ser avivados espiritualmente. 
 
10. Quem é que estava a procurar a salvação e precisava da regeneração? 
 
a) Lucas 18:18-25 ___________________________________________________________________ 
 
b) João 3:1-21 ______________________________________________________________________ 
 
c) Actos 10:1-48 ____________________________________________________________________ 
 
d) Actos 8:26-40 ____________________________________________________________________ 
 
e) Actos 16:13-15 ___________________________________________________________________ 
 
     Em todos os casos em cima mencionados, vemos que os indivíduos eram bons e justos, mas ainda 
necessitavam de vida espiritual. Às vezes, as pessoas tais como o líder judaico em Lucas 18 pensam 
que não precisam de um Salvador. Há um ditado em relação a pessoas deste tipo que diz assim: 
“Aqueles que não levam a sério a sua doença vão demorar a ir ao médico”. A maior parte das religiões 
não-cristãs acham que as pessoas estão a lutar para subir a montanha através de vários caminhos e que 
todos estes caminhos levam ao mesmo lugar. Neste ensinamento quase podemos ouvir a voz da 
serpente: “Sereis como Deus”. Estas pessoas parecem pensar que são salvas através dos seus próprios 
esforços e que no final de tudo elas se transformarão em deuses. 
     No cristianismo, porém, vemos a visão verdadeira. Toda a humanidade está no deserto do pecado, 
sedenta da realidade e procurando-a. Para receber a resposta aos seus problemas espirituais, é 
necessário vir à fonte da vida. Alguns indivíduos vêem miragens ou ilusões e recusam-se a vir a 
Cristo. Cristo não é um caminho entre vários: Ele é o único caminho. Pois em Jesus Cristo Deus desce 
ao homem e toca-o na profundeza da sua corrupção. Ele aviva-o, espiritualmente, levantando-o para 
uma nova vida. 
     O novo nascimento significa uma nova natureza e a capacidade de viver uma vida que agrada Deus. 
Só o novo nascimento pode produzir a natureza santa nas pessoas. A santidade é um requisito 
essencial para aqueles que querem ser aceites por Deus (Hebreus 12:14). Assim podemos ver que a 
regeneração transforma a natureza das pessoas e então a sua nova vida divina é aceitável para Deus. 
 
11. A regeneração é necessária por causa 
a) da santidade de Deus, que requer uma transformação completa nas pessoas. 
b) da necessidade de comunhão de Deus com o Seu povo. 
c) da necessidade que as pessoas têm de exercer o seu intelecto, enquanto procuram a salvação. 
 

A EXPERIÊNCIA DA REGENERAÇÃO 
 
     Reparámos que a regeneração é uma experiência misteriosa, no entanto, ela é real. “O vento assopra 
onde quer, e ouves a sua voz; não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é todo aquele que é 
nascido do Espírito” (João 3:8). Podemos ver os resultados da regeneração, ainda que não possamos 
explicar todas as suas operações. Mas podemos experimentá-la! Ficamos impressionados com a 
maravilha do novo nascimento e isso incentiva-nos a adorar Deus, ainda quando não o podemos 
compreender completamente! 
 
Meios da Regeneração 
Objectivo 6. Identificar afirmações verdadeiras em relação aos meios da regeneração. 
     Há dois aspectos envolvidos na obra da regeneração: o aspecto humano e o divino. Como já vimos, 
é só Deus que regenera: nascemos do Espírito. Ele é o único que nos dá nova vida. As pessoas não 
regeneradas têm, contudo, uma responsabilidade na matéria: precisam de responder ao convite de 
Deus. 



 81 

12. Explique como a regeneração é produzida em cada caso. 
 
a) João 3:6  O Espírito Santo produz nascimento espiritual   
  
b) 1 Coríntios 15:45 _________________________________________________________________ 

  
c) Tito 3:5 _________________________________________________________________________ 
 
d) Tiago 1:17-18 ____________________________________________________________________ 
 
e) 1 Pedro 1:23  _____________________________________________________________________ 
 
     Com estes versículos podemos compreender que todas as Pessoas da Trindade se envolvem no 
novo nascimento. Além disso vemos também a importância da palavra regeneração. Vamos falar 
agora dos meios que Deus usa para realizar esta experiência. 
     João explica a importância de crer nas escrituras divinas para poder experimentar a regeneração. 
“Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho 
de Deus” (1 João 5:13). Quando alguém crê na Palavra, ele aceita o seu testemunho em relação a Jesus 
e confia assim não só na Palavra como também no Cristo que ela revela (1 João 5:9-10). “E o 
testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem 
a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida” (1 João 5:11-12). 
     Crer no testemunho de Deus dado na Sua Palavra é algo muito além de uma aceitação intelectual da 
palavra escrita. Como já vimos em lição anterior, a fé que regenera precisa de envolver a totalidade do 
ser: o intelecto, as emoções e a vontade. Paulo diz: 
 
“A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o 
ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz 
confissão para a salvação” (Romanos 10:9-10). 
 
     A pregação da Palavra da verdade também é um meio que Deus usa para regenerar as pessoas 
(Tiago 1:18; 1 Coríntios 4:15). A Sua Palavra serve, portanto, como agente na obra da regeneração. 
“Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e 
que permanece para sempre” (1 Pedro 1:23). A pregação da Palavra, então, é um meio que Deus usa 
para levar as pessoas à salvação. 
     Uma pessoa nasce de novo quando recebe Jesus Cristo. Isso requer um acto de vontade própria, 
porque Cristo não força as pessoas. “Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir 
a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo” (Apocalipse 3:20). Receber Jesus Cristo 
envolve um acto de fé. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus, aos que crêem no seu nome” (João 1:12). É claro que o acto da vontade e o acordo do coração 
estão baseados no conhecimento da salvação oferecida por Deus, envolvendo a totalidade da pessoa 
na experiência da regeneração. 
     Vemos que o novo nascimento vem directamente de Deus. Os regenerados são “Os quais não 
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus” (João 1:13). 
Este novo nascimento também se expressa com as palavras nascido do Espírito: “O que é nascido da 
carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito” (João 3:6). Tito 3:5 refere-se a esta experiência 
assim: “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”. Através do Espírito, Cristo entra pela 
porta do coração (Apocalipse 3:29). Vemos, portanto, que a Trindade toda se envolve na regeneração. 
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13. VERDADEIRO-FALSO 
 
_____ a) A regeneração é o resultado de ter uma vida boa e de fazer boas obras. 
 
_____ b) A pregação da Palavra de Deus produz a regeneração. 
 
_____ c) A educação, que trouxe o mundo até este nível de civilização, traz a regeneração. 
 
_____ d) Ser membro de uma igreja é um meio importante de regeneração. 
 
_____ e) A observância de cerimónias religiosas e de orações possibilita a salvação das pessoas. 
 
_____ f) A regeneração vem directamente de Deus. Chama-se nascimento do Espírito e ocorre quando  
               a pessoa abre o seu coração a Cristo. 

 
As Provas da Regeneração 
Objectivo 7. Identificar provas da regeneração. 
 
     Quando alguém nasce de novo, fica consciente de uma nova vida dentro de si. Ele tem um novo 
desejo de viver e um verdadeiro propósito na vida. Tem novos valores, e toda a sua visão da vida 
muda (2 Coríntios 5:17). “O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus” 
(Romanos 8:16). Uma pessoa renascida fica consciente da direcção do Espírito Santo, que constitui 
prova adicional da sua experiência com Deus (Romanos 8:14). 
     O regenerado tem um amor consumidor por Deus. Agora o seu interesse principal é Deus e não ele 
próprio. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo (Romanos 5:5) e ele 
responde com amor (1 João 4:19). Aquele que nasceu de novo ama não só o Deus que lhe deu a nova 
vida, como também os seus semelhantes (1 João 4:21; 5:2). Este grande amor de uns pelos outros é 
uma das grandes provas que a velha natureza morreu e a nova já reina. “Nós sabemos que passámos 
da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte”        
(1 João 3:14). 
 
14. As provas interiores do novo nascimento são: 
a) a consciência da nossa auto-suficiência, o desejo de uma melhor compreensão de si próprio e uma  
    nova filosofia de vida b) a consciência de que se está ligado a novas regras e regulamentos que  
    devem ser obedecidos e que a desobediência a estes resultará no castigo e na morte eterna. 
c) a consciência de uma nova vida. A pessoa sabe que já faz parte da família de Deus e que Ele agora a  
    guarda e guia pelo Seu poder. 
 
     O nascido de novo foi liberto da prática contínua do pecado. Se ele pecar, contudo, sabe que tem 
alguém que intercede por ele, Jesus Cristo, o Justo (1 João 2:1). Ele é lavado pelo sangue de Jesus     
(1 João 1:7), sendo perdoado e restaurado. Porém, ele deve desistir de continuar no pecado. “Qualquer 
que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, 
porque é nascido de Deus” (1 João 3:9). 
     Os regenerados participam da natureza divina confessando as promessas de Deus (2 Pedro 1:4), e 
eles tornam-se semelhantes ao seu Salvador (Romanos 8:29). Enquanto crescem no Espírito, vencem o 
mundo com todos os seus desejos e paixões (Gálatas 5:24; 1 João 5:4). Agora eles fazem o que é justo 
porque são justos. Os seus velhos hábitos foram substituídos por novos hábitos de justiça                    
(1 João 2:29). Estas provas constituem uma prova para eles mesmos e para todos os outros de que 
nasceram de novo. 
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15. COMBINAÇÃO 
 

_____ a) A consciência de nova vida, novos desejos e novos valores.   1. Prova 
 
_____ b) A consciência da presença do Espírito na nossa vida que faz   2. Não-prova 

  real a nossa experiência. 
_____ c) A direcção e a convicção do Espírito Santo. 
 
_____ d) A consciência do nosso pecado, da culpa e da nossa incapacidade de vencer o pecado. 
 
_____ e) O amor por Deus e pelos outros. 
 
_____ f) A consciência de que se pecarmos, Deus providenciará o perdão e a restauração. 
 
_____ g) O nosso conhecimento das coisas espirituais aumenta e tornamo-nos cada vez mais    
     semelhantes a Cristo, enquanto vencemos o mundo com os seus desejos pecaminosos. 
_____ h) Começamos a julgar os outros. 
 
A Realização da Regeneração 
Objectivo 8. Descrever a realização da regeneração. 
 
     A regeneração inicia uma nova vida espiritual dentro de nós. Depois desta experiência, já temos o 
potencial de crescer e de nos desenvolver. O objectivo da regeneração é tornar-nos semelhantes a 
Cristo (1 João 3:2). Fomos escolhidos e separados para sermos semelhantes a Ele (Romanos 8:29). O 
desenvolvimento desta vida espiritual continuará através da vida toda. O processo não será completo 
até sermos glorificados. Enquanto aguardamos a Sua vinda gloriosa, devemos manter as nossas vidas 
na pureza. “E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro”   
(1 João 3:3). O facto de se assemelhar a Cristo vai, portanto, envolver muitas mudanças (1 Pedro 2:21). 
Mesmo agora, enquanto nos dedicamos a Ele e à Sua causa: “Mas, todos nós, com cara descoberta, 
reflectindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma 
imagem, como pelo Espírito do Senhor” (2 Coríntios 3:18). 
 
16. O que é que acontece depois de experimentarmos a regeneração? __________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
RESPOSTA  BREVE.  
 
1. O termo mais comum usado para definir a regeneração é __________________________________ 
 
2. A Bíblia ensina-nos que o novo nascimento é o meio pelo qual as pessoas são _________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Na regeneração, o pecador transforma-se numa nova criatura em ____________________________ 
 
4. Segundo João 3:16, quem pode ser regenerado? _________________________________________ 
 
5. Duas das provas da regeneração são ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA. Há apenas uma resposta correcta para cada pergunta.  
 
6. Uma das ideias erradas em relação à regeneração é que 
a) é semelhante à conversão. 
b) uma pessoa é regenerada através do baptismo. 
c) a regeneração é simplesmente uma mudança de pensamento. 
 
7. A regeneração é necessária por causa 
a) da consciência do povo. 
b) dos requisitos da sociedade. 
c) da natureza santa de Deus. 
 
8. Também o novo nascimento é necessário por causa 
a) da natureza corrupta das pessoas. 
b) dos requisitos da lei. 
c) dos costumes do homem. 
 
9. A experiência da regeneração é 
a) a luta sincera do pecador para subir a montanha. Pelos seus próprios esforços ele chega ao cume  
    com todas as outras pessoas sinceras que também se esforçaram para ganhar a salvação. 
b) quando cada pecador perdido no deserto do pecado vem até Cristo, o oásis, entregando-Lhe a sua 
    vida, recebendo vida espiritual e uma nova natureza. 
c) o pecador tenta transformar-se através da educação e crê, confiadamente, que as suas  falhas serão 
    curadas, através de mais conhecimento e das suas boas intenções. 
 
10. Qual das seguintes afirmações é uma boa análise da regeneração? 
a) A regeneração é uma operação complexa em que Deus e o homem cooperam de igual modo para  
    produzir um novo carácter nos indivíduos que procuram Deus. 
b) A regeneração é essencialmente o estabelecimento de novos objectivos por parte da pessoa  que  
    tenta reformar a sua própria vida. 
c) A obra da regeneração ocorre de uma maneira repentina e misteriosa, transformando  
    espiritualmente a pessoa que se arrepende, que abandona o pecado, crê em Cristo e se entrega  
    totalmente a Deus. 
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Respostas às Perguntas de Estudo 
 
9. a) No versículo 20 aprendemos que uma das maneiras de Deus se revelar é através da Sua criação. 
b) Podem ver claramente o Seu poder eterno e a Sua natureza divina. 
c) Elas conhecem Deus, mas não Lhe dão a honra merecida a não Lhe agradecem. 
d) “Pelo que também Deus os entregou às concupiscência de seus corações, à imundície, para  
    desonrarem os seus corpos entre si”. 
 
1. a) F  c) V  
    b) V  d) V   
 
10. a) Um certo governador que tinha cumprido fielmente as leis dos judeus. 
      b) Nicodemos que foi um dos líderes dos judeus e foi um bom professor. 
      c) Cornélio que foi capitão do exército romano e um homem religioso. 
      d) O eunuco etíope que foi um importante oficial na corte da rainha. 
      e) Lídia que era uma mulher que louvava Deus. 
 
2. 

PALAVRAS USADAS RAZÕES 

a) Nascido de Deus  
b) Nascido de novo 
c) Nascido da água e do Espírito 
d) Nascido de novo 
e) Nascido do Espírito 
f) Regenerado 
g) Nascido de novo 
h) Nascido d´Ele 
i) Nascido de Deus 
j) Nascido de Deus 
l) Regenerado 
m) Nascido de Deus  

Vontade de Deus 
Para ver o reino de Deus 
Entrar no reino 
Razão não dada 
Vontade do Espírito 
Ter esperança 
Razão não dada 
Fazer o que é certo 
Evitar o pecado 
Amar os irmãos 
Amar os irmãos 
Evitar o pecado 

 
11. a) da santidade de Deus, que requer uma transformação completa nas pessoas. 
 
3. a) Passar da morte para a vida. 
    b) Uma pessoa é uma nova criatura. 
    c) Nova criatura 
    d) Criado em Cristo Jesus 
    e) Nova natureza 
    f) O Espírito Santo salvou-nos e deu-nos nova vida, purificando-nos. 
 
12. a) O Espírito Santo produz nascimento espiritual. 
      b) O “segundo Adão” (Cristo) é o Espírito que dá vida. 
      c) O Espírito Santo dá-nos novo nascimento. 
      d) Deus deu-nos novo nascimento através da Palavra da verdade. 
      e) Pela viva e eterna Palavra de Deus, nascemos de novo 
 
4. Novo nascimento, nova criatura, Espírito Santo. 
 
13. a) F  d) F   
      b) V e) F   
      c) F  f) V   
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5. a) 4. Progressiva    
b) 1. Passiva    
c) 3. Misteriosa 
d) 2. Repentina 
 
14. c) Uma consciência de nova vida. 
 
6. a) V   c) V    
    b) V  
  
 
15. a) 1. Prova  e) 1. Prova   
      b) 1. Prova   f) 1. Prova   
      c) 1. Prova  g) 1. Prova   
      d) 2. Não-prova h) 2. Não-prova   
 
7. a) O nosso baptismo é um símbolo ou testemunho da transformação que já ocorreu. 
b) A maturidade espiritual é um processo gradual que começa quando alguém nasce de novo e  
    continua em Cristo, tornando-se cada vez mais semelhante a Ele. 
c) Cada um de nós tem pecado e precisa de um Salvador. Se recebermos Cristo como o nosso Senhor,  
    temos a vida eterna. Se não O recebermos, não temos a vida eterna. 
d) A educação não pode remediar a nossa natureza corrupta e pecaminosa, que é a raiz dos nossos  
    problemas. 
e) Ser membro de uma igreja não pode remediar o nosso problema do pecado e a nossa morte  
    espiritual. 
f) Nada disto trata do problema da morte espiritual e da natureza corrupta. 
 
16. Progredimos no processo de nos tornar semelhantes a Cristo à medida que fixamos os nossos olhos  
n’Ele. Um dia quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele porque nós O veremos assim como é  
(1 João 3:2). 
 
8. a) V      
    b) F  
    c) V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


