“

Semana: 26/06 a 02/07 desafio da Semana: Agradecer a Deus por mais um ano de existência de nossa Comunidade
Série 7 encontros 14 lições: Nicodemos, um sujeito “bom”

“

Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus, à noite,
e disse: ‘Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais
milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele’. Em resposta, Jesus declarou: ‘Digo a
verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo’. • João 3.1-3 •

Introdução

Hoje começaremos uma nova série chamada “7 encontros 14 lições”, ela terá como base o Evangelho de João, entre os capítulos 3
até 11, trecho comumente chamado de “Evangelho dos sinais”, porque nele encontramos sete autoafirmações de Jesus, sete sinais
e sete encontros que não estão em nenhum outro evangelho. Em João 20.30-31, o evangelista nos explica que a finalidade deste
livro é mostrar que Cristo é o Filho de Deus e que, sendo Ele Deus, nEle temos a vida. Nesse sentido, esses sete encontros são muito
desafiadores, na medida em que revelam duas coisas. A primeira era algo sobre cada uma dessas pessoas; a segunda, algo sobre
Jesus. Esse entendimento nos mostra que não sabemos tudo sobre nós mesmos, e não sabemos tudo sobre Jesus. Há coisas sobre
Ele que só o Espirito Santo pode nos revelar, e há coisas sobre nós que também só Ele poderá nos dar a conhecer.

ENCONTRANDO O SUJEITO “BOM”
O encontro de Nicodemos com Jesus é o primeiro dos sete encontros. Os outros são: da mulher usada (João 4), do paralisado
(João 5), do menino com pouco, mas com tudo (João 6), da mulher condenada (João 8), do cego com a vida cega (João 9),
do homem morto (João 11). De todos esses interlocutores, Nicodemos é o único que mostra a si mesmo como justo, como
diferente. “Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus
não estiver com ele” (João 3.2). Até esse ponto do evangelho de João, nenhum dos discípulos de Jesus o tinha tratado com tanta
honraria. Nicodemos se mostra uma pessoa fina, reservada, diferente. Seu encontro foi à noite. Como autoridade, ele não podia se
expor, era uma pessoa de reputação. Nicodemos era um sujeito “bom”. Até esse momento, só a ralé, os necessitados, procuravam
e aceitavam publicamente a Jesus. Pelo que lemos na narrativa, Nicodemos, humanamente falando, não precisa de nada, ele
representa a nata da sociedade. Mas o desenrolar da conversa logo evidencia algo sobre ele mesmo e sobre o próprio Jesus.

QUANDO NOS FALTA O TUDO
“Jesus replicou-lhe: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o Reino de Deus.” (João 3.3) A resposta
de Jesus, diante da posição e bela explanação de Nicodemos, é constrangedora, porque mostra que faltava tudo àquela pessoa
tão importante, mas tão perdida. Jesus lhe ensina que a questão não é o saber, não é o ter, mas o ser. Sem ser transformado pelo
novo nascimento, ele continuaria cego, sem poder ver o Reino; perdido, sem condução e direção desse mesmo espirito. O verbo
traduzido por nascer (igennan) pode se referir à ação do pai de gerar ou da mãe dar à luz. Mas ao invés de se render diante da
sua condição, Nicodemos acha que pode fazer algo por seu mérito (João 3.4). Jesus mostra para ele que essa obra pertence ao
Espírito Santo (João 3.5). Jesus mostra para Nicodemos que a coisa mais importante para uma pessoa é nascer de novo, ser nova
criatura, largar o passado, despojar-se da velha vida e viver plenamente aquela dada por Deus (2Corintios 5.17).

QUEM É JESUS E QUEM SOMOS
Jesus mostra a Nicodemos que ele não era um simples mestre, mas o Deus salvador do mundo João 3.14-16, e que, diante disso,
só há dois caminhos para o homem, ou ele nasce de novo (João 3.7), ou ele continuará condenado (João 3.18).

A ADESÃO VS A CONVERSÃO
Hoje, temos uma cristandade que aderiu a um movimento religioso: participa de coisas, como Nicodemos; tem bons princípios,
como Nicodemos; pratica boas coisas, como Nicodemos; tem até cargos eclesiásticos, como Nicodemos; mas infelizmente não
nasceu de NOVO. Nascer de Novo é ser transformado pelo Espírito Santo, que transforma tudo em nossas vidas, nossa maneira de
pensar, de falar, de agir. Nossos interesses passam a ser balizados pelas coisas do alto (João 3.12). Por isso:
• Não importa a situação que uma pessoa esteja passando. Se ela não nasceu de novo, esse deve ser nosso maior pedido de oração por ela.
• Estar na célula, fazer coisas na igreja e ter cargos são coisas boas, mas não provam nosso novo nascimento. Se não reconhecermos nosso
pecado e não nos entregarmos ao Espirito, não há novo nascimento.
• Entenda que Jesus não é o “cara lá de cima”, Ele não foi uma pessoa boa, Ele é o nosso salvador. Sem Ele, estaríamos condenados a uma
eternidade sem Deus.

