VIDA PELO ESPÍRITO

Maio
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Vamos iniciar uma nova série de estudo intitulada: “O QUEJESUS ESPERA DE MIM?”.
Procuraremos tratar de temas que verdadeiramente venham lhe fazer refletir e crescer na presença de Deus.
Abra seu coração e deixe Deus tratar.
Que sua célula seja um local de aprendizagem e crescimento. Para tanto, faça a sua parte, ore, participe,
ajude seu líder, e com certeza Deus te abençoará.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. O que você se alguém lhe disse que você precisa nascer de novo?
2. Você sente que já nasceu de novo?
TEXTO: João 3:6-16
INTRODUÇÃO:
• Como primeiro mandamento de nosso Mestre Jesus, temos o ensino do novo nascimento. Jesus nos
convida a uma nova maneira de viver, embora isto pareça um convite, precisamos destacar que este
convite é para todos que crerem e que este convite, na verdade, é uma questão de vida ou morte.
• Portanto um mandamento a ser obedecido.
• O Espírito de Deus entra em nós, pela nossa rendição e entrega total, e agora temos uma nova vida.
• Isto não tem haver só com conhecimento de Deus e da Bíblia, Nicodemos tinha ambos, mas não entendia.
Jesus então instrui ao fariseu e traz uma revelação surpreendente, no capítulo 3 de João, a partir de uma
pergunta.
•

Disse Jesus: "Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? (João 3:10).

•
•
•

Porque existem pessoas que não entendem questões espirituais?
Por que vivem na carne tentando entender a vida no Espírito!
Jesus nos diz em primeiro lugar, receba a minha vida para nascer de novo!

•

O que é necessário para nascer de novo e viver uma vida nova?

1. ENTENDA QUE EXISTEM DUAS MANEIRAS DE VIVER (V.6)
• O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito.
• Não podemos viver como se nosso mundo físico fosse o único, durante nossa vida cristã vamos
percebendo, que Jesus nos chama para uma vida no espírito, onde a Bíblia será o guia e a comunhão com
o Espírito de Deus nossa companhia.
• O que vemos através de nossos olhos físicos pode nos confundir pois, o que se vê é passageiro, mas o
que não se vê dura para sempre.

Nossa carne que já está morta, tenta ainda ditar padrões e pensamentos, mas cabe a nós não dar ouvidos
a velha natureza e sua influência.
2. PERCEBA QUE É O ESPÍRITO DE DEUS QUE DIRIGE A VIDA NOVA. (v.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".
• Uma vez que escolhemos pela vida nova, como agora vamos aprender sobre este novo tempo, quais
são os padrões? Como receberemos ajuda para experimentar Jesus em nós?
• Através do Espírito que agora habita em nós. Ele nos direcionará e nos lembrará de todas as coisas como
mesmo Jesus nos disse quando falava do Consolador que viria.
3.
•
•
•
•

NÃO TENTE EXPLICAR O SOBRENATURAL APENAS CREIA. (v.12)
Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram; como crerão se lhes falar de coisas celestiais?
Estamos vivendo tempos de um derramar do Espírito em nossa Igreja,
A vida do Espírito em nós nos conduz a um caminho do sobrenatural, ou seja, além do natural.
Muitos de nós viemos até aqui na força de nosso braço, agora precisamos aprender a viver na força do
Espírito Santo de Deus. Rompa com religiosidade, ou incredulidade e apegue-se a fé!

4. RECEBA O AMOR DE DEUS POR SUA VIDA E DESCANSE NELE (v.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.”
• Estamos agora com o coração cheio de fé e de expectativa para viver tudo o que Ele tem para nós.
• Cercados pelo amor incondicional de nosso Deus, o maior valor com a chegada da nova vida, este amor
nos dá um senso de amor e aceitação do Amado Jesus para conosco.
• Experimente e veja como o Ele é bom para os que nele confiam.
CONCLUSÃO
• Nascer de novo é mais que um mandamento, é uma demonstração de amor do nosso Deus para conosco.
• Não há maior alegria do que receber vida em nosso espírito, e passar a viver uma vida onde somos
chamados para um Reino de Paz.
• Aceite e viva sua nova vida em Cristo! Há suficiência nEle em você!!!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dele.”
(João 3:17)

