7 Passos até Deus

Lição 6: A importância de Nascer de novo.

O plano de Deus para chegarmos ao Céu.
João 3:3 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo (espiritualmente), não pode ver o reino
de Deus. Nós nascemos um ser de “duas partes” (corpo e alma),
espiritualmente mortos. Da mesma maneira que todos nós, em algum lugar
e hora nascemos fisicamente, também devemos em algum lugar e hora nascer
espiritualmente.
Passos para Nascer de novo.
A. Nós não somos automaticamente: Cristãos; Nascidos de novo;
Convertidos; Salvos.
 Jesus disse que, ...se não vos converterdes e não vos fizerdes
como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.
(Mateus 18:3). Ninguém sempre foi um Cristão: João 1:12 Mas,
a todos quantos o receberam (Cristo), deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome;
 Existe um “antes e depois”. A Bíblia está cheia de exemplos de
conversões (Zaqueu, Mateus, Nicodemos, convertidos de
Pentecostes, Paulo, guarda da prisão, Cornélio, Rabino Crispo,
etc.), 2 Coríntios 5:17 Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se
fez novo. (Ponto chave da vida).
B. Nós precisamos reconhecer nossos pecados.
 Romanos 3:10 Como está escrito: Não há um justo, nem um
sequer. Isaías 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e
todas as nossas justiças como trapo da imundícia...
 A maioria das pessoas não se vê como sérios pecadores. Elas
acreditam que são “pessoas boas”. E estão se comparando a
outras pessoas, ao invés de usar a lei de Deus. Vamos ver como
você se classifica em comparação aos 10 mandamentos.
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Os 10 Mandamentos:
1º Não terás outros deuses diante de mim. (Êxodo 20:3).
 Ninguém pode afirmar que nunca colocou nada diante de Deus:
dinheiro, carreira, objetivos próprios, prazer, esportes,
entretenimento, pecado, vício, relacionamento, etc.
2º Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da
terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu
Deus, sou Deus zeloso... (Êxodo 20:4-5).
 Idolatria: uso de imagens, quadros, santinhos.
 Muitos também são culpados de inventar um deus de sua
própria imaginação. Um deus que lhes convém. As pessoas
querem um deus que não olhe para os seus pecados e que leva
todos para o Céu. Eles imaginam um deus à sua própria
imagem.
3º Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor
não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. (Êxodo 20:7).
 Releia com atenção. Deus mantém um registro de cada vez que
usa Seu nome em vão e você responderá por isso um dia.
4º Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. (Êxodo 20:8).
 Você sempre honrou o Dia do Senhor e foi fiel em frequentar a
Igreja? (Hebreus 10:25).
5º Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias
na terra que o Senhor teu Deus te dá. (Êxodo 20:12).
 Você já desrespeitou ou desobedeceu a seus pais? Você já
discutiu com eles ou os desonrou?
6º Não matarás. (Êxodo 20:13).
 Embora a maioria das pessoas nunca tenha cometido
assassinato, elas são culpadas de “assassinato no coração”.
Jesus esclarece esse mandamento em Mateus 5:21-22 Ouvistes
que foi dito aos antigos: Não matarás; mas qualquer que matar
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será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem
motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo; e
qualquer que disser a seu irmão: Raca, será réu do sinédrio; e
qualquer que lhe disser: Louco, será réu do fogo do inferno.
Você já ficou com raiva ou foi cruel com alguém?
7º Não adulterarás. (Êxodo 20:14).
 Bem, muitos não cometeram adultério, porém Jesus disse:
Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério.
Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher
para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
(Mateus 5:27-28). Você já desejou o sexo oposto? Isso é
adultério no coração, de acordo com Jesus.
8º Não furtarás. (Êxodo 20:15).
 Algo pequeno ou alguns minutos da hora do seu trabalho?
9º Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. (Êxodo 20:16).
 Você não pode afirmar honestamente que nunca mentiu?
10° Não cobiçarás... (Êxodo 20:17).
 Você já desejou algo que não tem ou não precisa? Você já
esteve descontente ou ingrato?
A maioria das pessoas é culpada de violar os 10 mandamentos!
Muitos lugares da Bíblia revelam que mentirosos, adúlteros, ladrões,
malfeitores, etc. passarão a eternidade no Inferno! (Apocalipse 21:8, 1
Coríntios 6:9-10, Gálatas 5:19-21). Como você espera chegar ao céu
através de viver “uma vida justa”? Romanos 3:10 Como está escrito: Não
há um justo, nem um sequer. Romanos 3:23 Porque todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus; O pecado tem uma pena... Romanos
6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
C. Não podemos alcançar o Céu cumprindo a lei. (10 mandamentos).
A lei foi dada por Deus para nos mostrar o quanto precisamos de
perdão para aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, pelos nossos pecados. A
Bíblia diz: De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a
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Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. (Gálatas 3:24). Somos
condenados por conta própria e precisamos de um Salvador! Depois que
reconhecemos isso, somos “qualificados” para ser salvos. Jesus disse:
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
(Lucas 19:10). Não se pode ser salvo, se não entender que está perdido. Esta
é a chave para ‘Nascer de novo’!
D. Muitos, tolamente, tentam agradar a Deus por suas obras.
Em Romanos 10:2-3, Paulo diz: Porque lhes dou testemunho de que
têm zelo de Deus, mas não com entendimento (verdade bíblica). Porquanto,
não conhecendo a justiça de Deus (o sacrifício de Jesus no Calvário), e
procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de
Deus. Estabelecer seu próprio caminho para o Céu é um insulto a Deus.
Jesus disse: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não
profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade. (Mateus 7:22-23). Infelizmente, eles estavam confiando em sua
bondade e obra, em vez do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados.
E. Jesus é um único sacrifício que substitui o pecado.
A Bíblia diz: ...que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as
Escrituras, (1 Coríntios 15:3). Jesus Cristo pagou por nossos pecados na
cruz.
F. Não podemos ‘Nascer de novo’ através de obras.
Tito 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas
segundo a sua misericórdia, nos salvou... Efésios 2:8-9 Porque pela graça
sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie; Toda a sua fé deve estar em
Cristo Jesus 100%.
G. Para chegar ao Céu, não pode ser por graça e obras. Graça
somente.
 Romanos 11:6 Mas se é por graça, já não é pelas obras; de
outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras,
já não é mais graça; de outra maneira a obra já não é obra.
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 Romanos 3:28 Concluímos, pois, que o homem é justificado
(salvo) pela fé sem as obras da lei.
 Quaisquer versículos da Bíblia que iludam a fazer boas obras
são sempre direcionados a um Cristão Nascido de novo,
encorajando-o a servir fielmente ao Senhor depois de ser salvo!
Tito 3:8 ...para que os que crêem em Deus procurem aplicar-se
às boas obras; estas coisas são boas e proveitosas aos homens.
H. O batismo também não nos leva para o Céu.
De fato, Paulo disse: Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas
para evangelizar; não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo
se não faça vã. (1 Coríntios 1:17). O ladrão na cruz foi para o Céu sem ser
batizado. Você não encontrará na Bíblia nenhum bebê que tenha sido
batizado, nem qualquer outra pessoa antes de ter nascido de novo. No
entanto, depois da salvação, deve seguir o exemplo de Jesus e ser batizado
(submerso) em uma verdadeira Igreja de práticas bíblicas. Mas lembre-se,
somos salvos pelo sangue de Cristo, e não pela água do batismo. Efésios 1:7
Em quem temos a redenção pelo seu sangue (Cristo), a remissão das ofensas,
segundo as riquezas da sua graça, Graça: Receber o que não merece (Céu).
Misericórdia: Não receber o que merece (Inferno). Ambos são um dom de
Deus.
 Romanos 5:9-10 Logo muito mais agora, tendo sido justificados
pelo seu sangue (Jesus), seremos por ele salvos da ira (Deus).
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho...
 Romanos 5:1 Tendo sido, pois, justificados pela fé (em seu
Sangue), temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo;

Continuamos na lição final.
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