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Comentário lição 04

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

UMA MENSAGEM CLARA

A presença de Jesus já havia despertado a atenção dos religiosos da época, principalmente dos
fariseus, que tinham a pretensão de ter o domínio das massas com o verdadeiro
patrulhamento que faziam, impondo cargas pesadas aos judeus, as quais eles mesmos não
podiam carregar (Mt 23.4). Dentre esses mestres da Lei, estava Nicodemos, em quem foi
despertado o interesse de conhecer de perto quem era Jesus .1

Os fariseus procuravam entender como Jesus reunia as massas com seus milagres e ensinos.
Eles temiam perder o controle da religiosidade por causa da revolução trazida por Jesus. Os
ensinos de Cristo, cheios de autoridade e poder, convidava os pecadores ao arrependimento e
a viver uma vida nos padrões do Reino de Deus. Algo que despertou o interesse do fariseu
Nicodemos.

Nicodemos foi a Jesus pessoalmente, apesar de poder enviar um de seus assistentes. Queria
examinar Jesus por si próprio para separar os fatos dos rumores. Talvez tenha ido encontrar-se
com Jesus à noite, porque receasse a opinião de seus companheiros fariseus a respeito de sua
visita .2

O encontro entre Jesus e Nicodemos marca o abismo entre a religiosidade e a verdade divina,
onde alguém que conhecia bem a Lei não podia interpretar os assuntos concernentes ao céu
de maneira clara, pois estava limitado às letras da Lei. Nicodemos entendia que Jesus poderia
fornecer esse entendimento, por isso foi a sua procura pessoalmente.
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Nicodemos disse: “Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode
fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele”. Os milagres que Jesus realizara
indicavam o caminho para Nicodemos e para aqueles que este representava (observe a forma
plural “sabemos”). Por causa desses milagres, eles pensavam que Jesus era um professor
especial enviado por Deus. “Rabi... és... vindo de Deus”. Mas isto não signi�cava que Jesus
estava sendo reconhecido como o Messias .3

DE FARISEU A DISCÍPULO

Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio. Os fariseus eram um grupo de líderes
religiosos que foram classi�cados tanto por Jesus como por João Batista como hipócritas.
Muitos deles sentiram ciúme de Jesus, porque o Mestre enfraquecia-lhes a autoridade e
desa�ava suas opiniões. Mas Nicodemos investigou e creu que Jesus tinha resposta para a sua
dúvida. Ele, um professor erudito, foi a Jesus para ser ensinado .2

Ele recebeu de Cristo a mensagem que produziu em seu interior “rios de águas vivas”,
fazendo-o entender que apenas a religião não seria su�ciente para a real salvação. Nicodemos
entendia bem a Lei, mas precisava ser ensinado e iluminado acerca dos aspectos reais da
salvação oferecida por Cristo Jesus.

Nicodemos era um homem entre os fariseus, um príncipe dos judeus. Se algum homem, na
ordem antiga, conheceu o signi�cado de Deus e dos seus planos e propósitos para o homem,
esse foi Nicodemos – ele era profundamente entranhado na tradição monoteísta, além dos
ensinos da Lei, da história de Israel e das proclamações dos profetas. Mas em algum lugar, de
alguma maneira, ele se perdera no caminho, e de alguma maneira exempli�cava o que havia
acontecido com o judaísmo. Assim, uma vez mais, João estabelece um vívido contraste entre a
antiga aliança, com todos os seus mal-entendidos, as suas inadequações e suas falhas, e a nova
aliança, que assegura a abundância da vida, que tem o Deus vivo e verdadeiro como a sua
fonte .3
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Mais tarde, quando entendeu que Jesus era verdadeiramente o Messias, falou corajosamente
em defesa dEle (Jo 7.50,51) . Quando encontramos verdadeiramente com Cristo, e
recebemos em nosso coração a mensagem de salvação falada por Ele e contida nas Escrituras
Sagradas, abandonamos a triste realidade da religiosidade para viver plenamente uma nova
realidade de regeneração no Reino de Deus.

2

O MILAGRE DO NOVO NASCIMENTO

O que Nicodemos sabia a respeito do Reino? De acordo com as Escrituras, ele sabia que este
Reino era governado por Deus, seria restaurado na terra e abrangeria o povo de Deus. Jesus
revelou para o devoto fariseu que o Reino viria para o mundo todo (Jo 3.16), não somente
para os judeus, e que Nicodemos não poderia fazer parte dele a menos que nascesse de novo
(Jo 3.5). Este era um conceito revolucionário: o Reino é pessoal, não nacional ou étnico; para
entrar nele, são necessários arrependimento e renascimento espiritual .2

Mas o que seria esse renascimento espiritual? A assertiva de Jesus veio como um impacto
duvidoso e de difícil interpretação na mente de Nicodemos. Contudo, as palavras de Cristo
apresentam o poderoso ensino da regeneração, produzida no homem através do processo de
salvação efetuado pelo Espírito Santo de Deus.

A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa (Rm 12.2; Ef 4.23,24), efetuadas
por Deus e o Espírito Santo (Jo 3.6; Tt 3.5). Por esta operação, a vida eterna da parte do
próprio Deus é outorgada ao crente (Jo 3.16; 2 Pe 1.4; 1 Jo 5.11), e esse se torna um �lho de
Deus (Jo 1.12; Rm 8.16,17; Gl 3.26) e uma nova criatura (2 Co 5.17; Cl 3.10). Já não se
conforma com este mundo (Rm 12.2), mas é criado segundo Deus “em verdadeira justiça e
santidade” (Ef 4.24) .4

O milagre do novo nascimento efetuado pelo Espírito Santo no homem confere, ao
regenerado em Cristo, uma vida transformada pelo poder da Palavra de Deus (Jo 8.32). O
regenerado agora passa a desprezar a prática do pecado, tendo a mente regenerada diariamente
pelo Espírito Santo (Rm 12.2).
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A regeneração é necessária porque, à parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza
inerente e pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe […] A regeneração tem
lugar naquele que se arrepende dos seus pecados, volta-se para Deus e coloca a sua fé pessoal
em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador […] A regeneração envolve a mudança da velha
vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo .4

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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