"E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.


Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.


Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.


Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer?


Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus."


João 3:1-5


notemos que nesta passagem nicodemos era igual a nós a igreja fiel : nicodemos fumava claro que não, nicodemos adulterava claro que não, nicodemos via tv nem tv tinha, nicodemos mentia claro que não...


nicode;mos cumpre cabalmente a lei nicodemos era instruído na lei doutor da lei ético moral


bíblico teologicamente e logicamente era melhor do que cada um de nós


mas jesus disse para nicodemos !


nicodemos necessário nascer de novo, Nicodemos se o poder do alto não te revestir se a nova natureza de cristo não possui a sua alma você não sóbe como é que eu e você nós vamos conseguir viver nesse mundo em que para onde você anda você olha o pecado está la tudo demasiado voce olha para um Audi-DÓR o pecado esta la ,lesbianismo, homossexualismo, pornografia, você escuta o áudio do som alto de um carro você em casa escuta a letra daquela música o pecado está lá é por isso que eu faço o uso desta palavra que o próprio senhor jesus disse o mundo jaz no maligno não foi isso que satanás disse para o senhor jesus se prostares e me adorar lhe darei todos os reinos deste mundo não é assim que o mundo está nas mãos do maligno


nós estamos no mundo mas não pertencemos a este mundo como que você acha que vai resistir morando na cidade assim tudo contaminado tv, internet, prostituição, sensualidade ,corrupção, escândalos no meio do povo de Deus nós somos sufocados por uma onda de pecados diariamente


receba essa palavra ser fiel até a morte e dar te ei a coroa de glória não importa tanta correria modernidade, Fast Food e Self Service, comida rápida, tudo isso está dominando na terra...


mas Deus não mudou e aquele que quer algo com ele tem que gastar tempo com ele às vezes eu entro em contato com Deus no meus afazeres, no trabalho,no ônibus, andando para o trabalho, voltando para casa






E isso que vai fazer a igreja alcançar comunhão com Deus vida com Deus:estudo bíblico é bom, debate é bom, ler a bíblia é bom, mas tem que ter o óleo buscar a presença , enoque andou com Deus e Deus o tomou para si esse homem está com tanta comunhão comigo que ele não vai provar a morte vou toma-lo com vida para mim


jesus disse para nicodemos tem que nascer de novo tem que nascer da água e do espírito pela ignorância de nicodemos ele diz como pode eu sendo velho nascer de novo será que eu tenho que entrar novamente na barriga da minha mãe renascer de novo


jesus esta dizendo nascer de novo e ter um encontro comigo de verdade


nascer de novo é renunciar o velho,homem é viver na nova criatura, onde está você !


levanta sua mão cristão servo de Deus abra sua boca e da glória é por isso que a bíblia diz passarão os céus e à terra mas as minhas palavras não hão de passar tem gente que diz assim eu sirvo a Deus se for assim eu sirvo a Deus se for dessa forma eu digo a você que não é assim eu digo a você que não é dessa forma, servir a Deus é renúncia, servir a Deus é nascer de novo, servir a Deus é morrer e ressuscitar com cristo, servir a Deus e dizer que eu não sou mas o que eu era, hoje eu sou uma nova criatura, porque Deus está em mim e eu estou nele


onde está os adoradores levanta a mão e adora


eu acho que eu já vi um adorador Lendo esse texto


querido você já percebeu que quando você chega no ambiente o ambiente muda acontece dois tipo de resultado esse ambiente vai se alegrar ou esse ambiente vai se aborrecer


porque quando você chega você está sobre um brilho que não é seu é o brilho da glória de Deus que habita em vós


Falando sobre Nicodemos me faz lembrar de Martinho Lutero ta la no meio da idolatria do paganismo derrepende ele ler algo que brotou


No seu coração o justo vivera da fe e se a tua alma recuar o senhor não tem prazer nele ai Martinho Lutero começa buscar esse Deus quando ele acha


Eita jesus Deus diz agora vou rasgar o céu e vou mandar uma reformar eu vou rasgar o céu e vou mandar luz sobre essas trevas


Martinho Lutero levanta meus queridos vai la na igreja com as suas 95 teses contra indulgencias


Martinho Lutero conhecido como protestante


Protestava contra o pecado hoje e os Gospels possa nua nas revistas pra divulgar o evangelho


O evangelho de quem ? de jesus que não e : não é não !


Eita jesus não precisamos ser chamados de gospel a igreja precisa e de jesus


E se tiver pecado tem que protestar mentir é pecado, adulterio é pecado , fornicar e pecado, prevaricar e pecado...


Seja protestante de jesus




quando você tem um coração cheio do espírito santo a pessoa tem 3 características a primeira é a coragem para fazer o diabo ficar no seu devido lugar debaixo dos nossos pés


a segunda consequências de ser cheio do espirito é o amor por aquele que não merece


e a terceira características é a graça a fe e o prazer de estar aqui Lendo esse TEXTO na presença de Deus


quando jesus encontrou com nicodemos: nesta passagem diretamente falando!


[é como se jesus estivesse dizendo]


olha nicodemos tem que nascer da água e do espírito porque sem o espírito santo não dá, sem espírito santo você não vence, sem o espírito santo você não caminha,sem o espírito santo você não busca, sem espírito santo você não glorifica, sem o espirito santo você não adora, meu lema e sem o espírito santo não dá pra viver, sem o espírito santo não temos forças, sem espírito santo não podemos combater,


nicodemos creu no sobrenatural, no espiritual ,


jesus não vem salvar religioso jesus vem salvar os espirituais


Deus quer te receber em Seu Reino, mas para isso você precisa se arrepender verdadeiramente de seus pecados e se batizar. Abra seu coração e tome esta atitude de fé, para que através do batismo você entre no reino de Deus.


"E agora por que te deténs? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor."




Paz seja convosco!

