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O EVANGELHO DE JOÃO
NO 14 | Você é mesmo um cristão?
Bora começar… (5 min)

Você é cristão? Por quê? O
que te faz acreditar que você
é mesmo um cristão?
Tempo de orar (5 min)

Apresente e ore pelos
visitantes.
Ore por todos e pelo estudo
de hoje.
Tempo de cantar (5 min)
Jesus Cristo Mudou Meu Viver
Jesus Cristo mudou meu viver //
Jesus Cristo mudou meu viver //Ele
é a Luz que ilumina meu ser // Sim,
Jesus Cristo mudou, mudou meu
viver.
Diferente hoje é o meu coração //
Diferente hoje é o meu coração //
Cristo deu-me paz e perdão // Sim,
diferente hoje é o meu, é o meu
coração.
O amor só conheci em
canções // Que falavam de
ilusões // Mas tudo agora é
diferente // Cristo fala com a
gente // Pois Cristo deu-me seu
amor.
Jesus Cristo mudou meu viver //
Jesus Cristo mudou meu viver //
Ele é a Luz que ilumina meu ser //
Sim, Jesus Cristo mudou, mudou
meu viver.

Jesus conhece você - Jo 3.1-15

Tempo da Palavra (15 min)
Ler: João 3.1-15
Você é mesmo um cristão?
Houve um tempo em que quando alguém dizia ser crente você
podia acreditar. Não é mais assim. Os tempos são outros. John
MacArthur acertou em cheio ao afirmar que “nem todos os que afirmam
ser cristãos são realmente cristãos. Incrédulos fazem falsas profissões de fé em
Cristo, e as pessoas que não são verdadeiramente cristãs podem ser enganadas ao
pensarem que são cristãs”.
Por quê? O que teria acontecido com a cristandade, especialmente
com os círculos evangélicos do nosso país? Por que uma afirmação
tão séria como essa (“Eu sou crente!” ou “Eu sou cristão!”) não pode
mais ser dada como certa para grande parte daqueles que professam
fé? A explicação de John MacArthur é esclarecedora. Ele escrever que
A graça barata e a pseudo fé de um evangelho distorcido estão
arruinando a pureza da igreja. O amolecimento da mensagem do Novo
Testamento trouxe consigo um inclusivismo apodrecido que, de fato, vê
quase qualquer tipo de resposta positiva a Jesus como equivalente à fé
salvadora. Os cristãos de hoje são suscetíveis a aceitar qualquer coisa
como fé autêntica em Cristo, com excessão, é claro, de uma rejeição
declarada a Jesus. O evangelicalismo moderno desenvolveu uma margem
grande demais, abraçando até aqueles cuja doutrina é suspeita ou cujo
comportamento indica um coração em rebelião declarada às coisas de
Deus. [O Evangelho Segundo Jesus, ed. FIEL.]
Lamentável, mas é a mais pura verdade! Os tempos são outros. As
coisas mudaram para pior, muito pior. Então, como saber se você é de
fato um cristão ou um crente em Jesus Cristo? O texto de João que
nós temos para hoje tem muito a nos ensinar. Há três observações
que faremos: 1para ser cristão você precisa nascer de novo; 2ser cristão é
obra sobrenatural da graça de Deus; e 3o cristão demonstra os efeitos do
novo nascimento.
1 — Para ser cristão você precisa nascer de novo (Jo 3.1-3)
O problema de todo ser humano é que, enquanto nós não
nascemos de novo, nós não somos capazes de ver a Deus nem de
provar de Deus; nós não nos relacionamos em amor com Deus; nós
mantemos um coração orgulhoso, vaidoso, rebelde e ousado, como o
de Nicodemos; mantemos um coração escravo de nosso servo-arbítrio
(livre-arbítrio escravizado pelo pecado); mantemos um coração que
vive para si mesmo, em busca da glória dos homens. Se não
nascermos de novo, nós poderemos até cultivar um verniz de piedade
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Alvos de oração (5 min)
* Anote nomes-alvo, compartilhe-os com o
grupo e ore para alcançá-los com RDs e
integrá-los no PGM:

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
Ore para que o Espírito Santo:
๏ Prepare os corações das pessoas para
receberem a mensagem;
๏ Conceda a você coragem e
oportunidades para compartilhar;
๏ Leve as pessoas ao arrependimento e
coloque nelas fé.

Motivos de oração (15 min)

(religiosidade, espiritualidade), mas seguiremos existindo sem vida
de verdade. Não passaremos de bonecos de cera. Continuaremos
espiritualmente mortos. Para ser cristão você precisa nascer de novo.
2 — Ser cristão é obra sobrenatural da graça de Deus (Jo 3.3)
A obra sobrenatural da graça de Deus, tornando alguém cristão,
começa com o novo nascimento. Nascer de novo (Jo 3.3) significa nascer
do alto. Ou seja: é algo que do alto é feito por nós (a obra de Jesus na
cruz por nós) e dentro de nós (a obra do Espírito Santo em nós). É o
milagre da graça regenerando o coração do pecador. Regenerar
significa gerar de novo; fazer reviver; ressuscitar; tornar pedra em carne.
Quando nós lemos João 3.3-15 aprendemos que o ser humano em
seu estado natural (sem nascer de novo) 1não passa de carne sem vida
(pois ele não deseja a Deus; está espiritualmente morto), 2não possui
entendimento espiritual (pois ele não compreende as coisas de Deus;
está cego) e 3não pode se achegar a Deus (pois ele está condenado
pelo pecado; está moralmente separado). Depois leia com cuidado e
reflita sobre o texto de João, comparando-o com o que descrevemos.
Com o novo nascimento nós recebemos uma nova disposição na
mente e no coração; passamos a compreender o Evangelho;
recebemos a graça do arrependimento pelo pecado e da fé em Jesus
Cristo como único e todo-suficiente salvador.
3 — O cristão demonstra os efeitos do novo nascimento (Jo 3.8)

____________________________
____________________________

Quem nasceu de novo é capaz de ouvir e de sentir a palavra e as
coisas de Deus, mesmo quando não as souber explicar (Jo 3.8). O
cristão sente e demonstra os efeitos do novo nascimento. A vida
desse cristão será caracterizada por arrependimento, fé e novidade de vida.
Que tipo de novidade? A pessoa se torna praticante da justiça (1Jo
2.9); não vive na prática do pecado (1Jo3.9); ama seus irmãos (1Jo
4.7-8); vence as tentações deste mundo (1Jo 5.1, 4 e 18).

____________________________
____________________________

Tempo de compartilhar (30 min)

____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Comunicados da igreja (5 min)
* Tome nota e participe!

1. Leia mais uma vez João 3.1-3 e responda a duas perguntas:
• Que tipo de homem era Nicodemos?
• Por que Jesus teria dito que ele precisava nascer de novo?
2. Passe os olhos em João 3.3-15 e destaque algumas
características de alguém que, mesmo sendo religioso,
demonstra não ser nascido de novo.
3. Arrependimento, fé e novidade de vida são os frutos do novo
nascimento. Comente.
4. Você é nascido de novo? De que forma você comprova o novo
nascimento? Examine-se à luz do que analisamos quando,
acima, falamos dos efeitos do novo nascimento (ponto 3).

Jesus conhece você - Jo 3.1-15
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