É PRECISO NASCER DE NOVO
Estudo nº 16

QUEBRA-GELO:
Você acha possível alguém conseguir mudar seu jeito de ser (sua personalidade)?

TEXTOS MOTIVADORES:
João 3.3-7

INTRODUÇÃO
A Bíblia ensina que o homem nasce e morre uma só vez (Hebreus 9.27), depois disso é esperar o dia que seremos
julgados por Deus, mas em João 3.3-7 Jesus diz que é preciso nascer de novo? O que Jesus queria dizer?
Quando Jesus diz que é necessário nascer de novo, Ele está explicando a experiência que vivemos quando
recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando sinceramente nos arrependemos de nossos pecados e o recebemos
como Senhor de nossas vidas, recebemos também o Espírito Santo de Deus, essa experiência de recebimento do Espírito
Santo que Jesus chama nascer de novo.
Ele ensina que todos que desejam serem salvos tem que passar por essa experiência, mas o que precisamos
fazer se quisermos receber o Espírito Santo? Se quisermos nascer de novo?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. PRECISAMOS ESTAR ARREPENDIDOS DE NOSSOS PECADOS E QUERER VIVER EM NOVIDADE DE VIDA
Você quer mudar? Quer ter um estilo de vida que agrada a Deus? Está arrependido dos seus pecados? Se a
resposta for sim, você já está dando um grande passo para o recebimento do Espírito Santo e para nascer de novo.
2. PRECISAMOS CRER EM JESUS E OBEDECÊ-LO
A Bíblia fala em Atos 5.32 que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Você está disposto a
obedecer a Deus em qualquer situação? Mesmo em situações que Deus fale uma coisa e você queira outra? Se estiver
disposto, Deus te ajudará e te dará o Espírito Santo para auxiliá-lo.
3. PRECISAMOS QUERER VIVER PARA DEUS E PEDIR A ELE QUE NOS DÊ O ESPÍRITO SANTO
Quer viver para Deus? Então peça a Ele que te dê o Espírito Santo. Peça com fé e espere, Ele te dará com certeza.

CONCLUSÃO
Precisamos nascer de novo, do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só faz a vontade de Deus.
Só vale a pena receber o Espírito Santo se decidimos viver para Deus, para obedecê-lo e honrá-lo. Ele não faz o que
nós queremos, mas nos guia para fazermos a vontade de Deus.
Você quer viver para fazer a vontade de Deus? Quer nascer de novo? Quer receber o Espírito Santo? Levante a
mão, vamos orar.

AVISOS E DESAFIOS
* ALVO 15: Nossa programação neste final de semana será:
#Sábado, dia 14, SOCIAL – às 19:00, TeleCine Metô, depois “Banco Imobiliário”, “Imagem&Ação”;
#Domingo, dia 15, ED – às 08:30 e Culto de Celebração, às 19:15;
#Segunda-feira, dia 16, Churrasco/SOCIAL – às 19:00, Cada pessoa traz 350g. de carne;
#Segunda para TERÇA, dia 17, Vigília – das 00:00 às 06:00, louvor, testemunho, palavra, oração, café, etc.;
#Terça-feira, dia 17, Culto de Oração e Libertação – às 19:30.
* ESCOLA DOMINICAL: Fiquem atentos. À partir de março teremos novidades. Matricula-se.
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