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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você já ficou surpreso com algumas 

respostas dadas pelas pessoas às suas perguntas? 2) Como você reagiu? 3) Fale um pouco sobre essa experiência. 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – João 3.1-21 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Filho do Homem (v. 13) – Este título vem do livro do profeta Daniel (Dan. 7.13). Era a designação profética para o 

Messias, o Ungido de Deus, que usaria este título e teria no final domínio sobre toda a humanidade. Jesus o usava de 

maneira diferente: usava-o para designar sua identificação com o homem, seu sofrimento e morte. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Qual o nome do homem que procurou Jesus? (v. 1) | 2. Quem era Nicodemos? (v. 1,10) | 3. Quando Nicodemos foi 

procurar Jesus? (v. 2) | 4. O que foi que Nicodemos disse sobre Jesus? (v. 2) | 5. Qual foi a afirmação que Jesus fez a 

Nicodemos? (v. 3) | 6. Nicodemos estava entendendo o que Jesus estava dizendo? (v. 4,9,10) | 7. O que Nicodemos 

estava pensando ser o novo nascimento? (v. 4) | 8. Para que era necessário nascer de novo, segundo as palavras de 

Jesus? (v. 3) | 9. Qual foi a condição que Jesus apresentou a Nicodemos para entrar no Reino de Deus? (v. 5) | 10. Qual foi 

o fenômeno natural utilizado como exemplo por Jesus para explicar como ocorre o novo nascimento? (v. 8) | 11. Do que 

Jesus falava e as pessoas não aceitavam? (v. 11,12) | 12. Segundo Jesus, quem subiu ao céu? (v. 13) | 13. Quem desce do 

céu para trazer salvação? (v. 13) | 14. Jesus fez menção a um episódio bíblico, quando Moisés levantou uma haste uma 

serpente de bronze no deserto. O que Jesus disse usando esse fato como comparação? (v. 14,15) | 15. Lendo o verso 18, 

responda: o que acontece com aquele que crê no Filho de Deus? | 16. O que faz aquele que pratica o mal? (v. 20) | 17. O 

que faz aquele que pratica a verdade? (v. 21) 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Por que Nicodemos foi procurar Jesus durante a noite? (v. 2). Há muita gente que quer procurar Jesus, mas tem algum 

receio. Não quer comprometer-se publicamente. Você teria coragem de manifestar publicamente seu desejo de 

encontrar-se com Jesus e conhecê-lo? O que levaria uma pessoa a ter vergonha de Jesus? 

2. Quando Jesus falou sobre o novo nascimento, parece que estava respondendo a uma pergunta que não foi feita. Veja 

os versos 2 e 3. Qual seria a pergunta para a resposta que Jesus deu no verso 3? O que, em sua opinião, Jesus estava 

querendo dizer com a expressar “nascer de novo”? (v. 3,5,6). O novo nascimento é uma transformação profunda na vida 

de uma pessoa. Tão profunda que parece que a pessoa está começando uma nova vida. Não sabemos como acontece, 

mas sabemos que é feito pelo Espírito Santo (v. 5), quando cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você 

gostaria de experimentar esse novo nascimento? 

3. Por que Jesus Cristo enfatizou a importância do novo nascimento? A) sem ele, o homem não pode ver o Reino de 

Deus (v. 3); B) sem ele, o homem não pode entrar no Reino de Deus (v. 5); sem ele, o homem não pode viver uma nova 

vida (v. 6). 

 

Conclusão: depois de encontrar-se com Jesus, Nicodemos descobriu: 1) que para entrar no Reino de Deus devia deixar o 

Espírito Santo fazer uma transformação profunda em seu interior, fazendo dele uma nova pessoa; 2) que Jesus Cristo veio 

salvar o mundo dos seus pecados; 3) que Jesus Cristo veio para ser a luz que guia os homens no caminho de Deus, 

sendo assim o Salvador daqueles que nele confiam. Você quer nascer de novo neste dia? 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus, o Salvador, para outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas para 

conhecerem Jesus através da sua vida. 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Reunião com líderes – dia 29/10/2014 


