O ENCONTRO DE JESUS COM NICODEMOS
TEXTO: João 3.1-36
1 Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus.
2 Ele veio a Jesus, à noite, e disse: "Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus,
pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não
estiver com ele".
3 Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de
Deus, se não nascer de novo".
4 Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não
pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer! "
5 Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se
não nascer da água e do Espírito.
6 O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito.
7 Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: É necessário que vocês nasçam de novo.
8 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".
9 Perguntou Nicodemos: "Como pode ser isso? "
10 Disse Jesus: "Você é mestre em Israel e não entende essas coisas?
11 Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos,
mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho.
12 Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram; como crerão se lhes falar de
coisas celestiais?
13 Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu: o Filho do homem.
14 Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é
necessário que o Filho do homem seja levantado,
15 para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.
16 "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.
17 Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que
este fosse salvo por meio dele.
18 Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não
crer no nome do Filho Unigênito de Deus.
INTRODUÇÃO:
 O evangelho de Jesus é cheio de encontros.
 Pessoas que se encontram com Ele.
 Temos Jesus um Salvador relacional, que se encontrou com as pessoas e fruto
destes encontros, o mundo também tem se encontrado com Ele e se reconciliado
com Deus!
 Esta é uma casa de encontros, Jesus está aqui! Hoje é dia de encontro.
1. JESUS É SIMPLES: João 3.3
 “Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo.”
 Se for Evangelho de Jesus é simples!
 Seja normal. Seja original e seja você!

 Um cristão não precisa ser uma pessoa esquisita, extravagante diante das outras
pessoas.
 Muitas doutrinas são complexas e complicadas. E muitas estão erradas! Podem
estar certas e podem estar erradas.
 Isso é verdade porque são pensamentos humanos sobre Deus, seja ela católica ou
reformada, tradicional ou pentecostal, liberal ou ortodoxa!
 Jesus não pregou doutrinas, Ele nos ensinou sobre o Reino!
 Quanto menos simples formos na entrega das respostas, menos efetivos seremos!
 Seja como Jesus!
 JESUS É SIMPLES!
2. JESUS ESTÁ DISPONÍVEL: João 3.4-5
 “Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não
pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer! Respondeu Jesus:
Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água
e do Espírito.”
 Jesus recebeu, ouviu, falou, ilustrou, argumentou e ensinou com toda atenção. Você
precisa de tempo!
 Vivemos num mundo apressado, toda essa pressa leva ao estresse.
 Não temos mais tempo para nada.
 Quando lembro de minha infância, parecia que o tempo não passava. Tinha a escola,
depois brincávamos na rua. O dia durava uma eternidade.
 Hoje em dia parece que estamos sempre atrasados para fazer alguma coisa.
 “A melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora!”
 Seja como Jesus!
 JESUS ESTÁ DISPONÍVEL!
3. A MENSAGEM DE JESUS É DE SALVAÇÃO E NÃO DE CONDENAÇÃO! João
3.17
 “Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que
este fosse salvo por meio dele.”
 Seja você uma igreja sem condenação! E sim de Evangelho!
 Somos agentes de reconciliação, somos pregadores de esperança e não do medo,
somos o povo da inclusão e não da exclusão!
 Algumas pessoas não conseguem confiar na igreja, pois são tão julgadas ali! Temos
que mudar isso.
 Nossa cultura ama expor pessoas e a igreja acabou entrando nesta onda maligna!
Mas ela precisa ser um lugar de abrigo, de acolhimento, refúgio.
 Precisamos tratar as pessoas e condenar o pecado.
 Ser uma igreja abrigo, não significa concordar ou acoitar o pecado, mas aceitar e
amar o pecador que está tentando se libertar.

 “Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não
crer no nome do Filho Unigênito de Deus.” (João 3.18).
 Quem condena é a incredulidade, não é a fé, a igreja, as pessoas ou muito menos
Jesus!
 Seja como Jesus!
JESUS É O RECONCILIADOR DO MUNDO!

CONCLUSÃO:
 A igreja e os cristãos precisam crer, viver e aplicar o Evangelho sem medo!
 Medo é o pecado mais socialmente aceito na igreja. É o pecado que mais mantém
pessoas presas. A religião trabalha sob o medo.
 Existem líderes, igrejas e denominações presas por medo de pregar o verdadeiro
Evangelho da graça!
 A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas podem ser honestas e reais!
 A igreja precisa ser um lugar de refúgio, de ser e de PERTENCER.
 Nicodemos foi aceito e recebido e se tornou um discípulo.
 Jesus respondeu suas perguntas. Jesus o serviu, e ele serviu a Cristo no seu
sepultamento.
 As pessoas estão buscando lugares de confiança!
 Jesus se mostrou ser confiável para Nicodemos! Em nenhum momento Jesus o
expôs! Jesus guardou seus segredos pessoais!
 Jesus não julgou Nicodemos, Jesus não expôs e o acolheu!
 Todas as pessoas que se encontram com Jesus, foram amadas, acolhidas e
puderam tomar decisões e fazer escolhas reais.

