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fuso, Jesus enfatizou a fonte desta nova vida revelando a si mesmo como exemplo 
daquele que “desceu do céu”. Nicodemos é mencionado novamente quando os fariseus 
e os principais dos sacerdotes procuram prender Jesus enquanto ele está na Festa do 
Tabernáculo em Jerusalém (João 7.45-53). Lembrando que ele era o mesmo homem 
que “de noite fora ter com Jesus” (João 7.50), João mostra que Nicodemos foi 
reprovado quando lembrou a multidão que suas leis não condenavam homem algum 
sem antes ouvir o que ele tinha a dizer. Em sua terceira aparição, no enterro de Jesus 
(João 19.38-42), veio quando era dia, trazendo generosas quantidades de especiarias 
para ajudar José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus para ser colocado no 
sepulcro e fazendo publico seu discipulado. Significantemente, esse evento ocorreu 
depois de Jesus ter sido levantado na cruz, permitindo a Nicodemos ver o 
cumprimento de uma profecia feita pelo próprio Jesus de que ele seria levantado 
“como Moisés levantou a serpente no deserto” (João 3.14). 

Palavras que precisam ser aprendidas:  

1. Filho Unigênito – Filho único, sem igual. 

2. Fariseus – Uma espécie de partido religioso que se caracterizava por ensinar 
obediência total e irrestrita à lei de Moisés. A grande controvérsia é que nem eles 
conseguiam tamanha obediência que cobravam daqueles que eram ensinados por eles.  

3. Principais dos judeus – Os membros do Sinédrio eram considerados líderes 
ou principais entre os judeus. 

4. Sinédrio – Um tipo de tribunal religioso. Era formado pelos sacerdotes, 
fariseus e saduceus. Os membros do Sinédrio tinham poder para tomar decisões muito 
sérias, inclusive sobre a vida e a morte. 

Recurso para a história 

Na medida do possível, torne o ambiente um pouco mais escuro do que o usual. Leve 
uma lanterna e diga que quando está muito escuro costumamos usar lanterna ou 
mesmo uma vela para clarear o ambiente. Pergunte às crianças o que elas fariam se 
tarde da noite alguém chegasse no meio do escuro querendo conversar. Introduza a 
história dizendo que um homem foi procurar Jesus à noite e vão descobrir hoje o 
motivo. 

Lição Bíblica  

Já estava de noite quando Nicodemos foi procurar Jesus. Ele caminhava em silêncio 
pelas ruas de Jerusalém, sem deixar que alguém visse para onde estava indo.  
Nicodemos tinha um assunto importante para saber. Ele queria muito descobrir mais 
a respeito do homem de que ele havia ouvido falar: Jesus. 

Nicodemos era fariseu, um dos principais líderes entre os judeus, membro do 
Sinédrio. Ele sabia bastante a respeito de Deus porque conhecia a Lei de Moisés. Era 



um homem tão importante e com tanto conhecimento, Nicodemos tinha algumas 
dúvidas, para as quais não conseguia encontrar respostas e, por isso, foi procurar Jesus 
para saber das coisas difíceis que ainda não entendia. 

Quando encontrou Jesus, Nicodemos disse: “Mestre, sabemos que ensinas da parte 

de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus 
não estiver com ele” ( João 3.2). De alguma maneira Nicodemos sabia que Jesus era 
especial, algo nele era diferente. 

Jesus, então, passou a explicar que quem não nascesse de novo não poderia entrar 
no reino de Deus. Não bastava ter conhecimento, ser inteligente, era necessário nascer 
de novo.  

Essa explicação deixou Nicodemos ainda mais confuso porque ele não sabia como 
uma pessoa poderia entrar de novo na barriga da mãe para voltar a nascer. Isso parecia 
complicado demais para este homem tão inteligente compreender.  

Jesus não ficou rindo de Nicodemos por ele não ter entendido. Nem disse a ele para 
voltar outro dia porque já era tarde e ele queria descansar. Jesus amava Nicodemos, 
assim como nos ama, e desejava que este homem tão importante soubesse a verdade. 
Com todo o carinho, Jesus explicou que este nascer de novo significava entender o 
amor de Deus demonstrado na vinda dele a este mundo. Era necessário reconhecer 
que sem ele não poderia ver Deus. Nicodemos precisava aceitar este amor, crendo em 
Jesus como filho único de Deus enviado para a salvação de todo aquele que crer, ou 
seja, acreditar de todo o coração.  

Jesus também explicou que toda pessoa que crer nele como Salvador, tem a vida 
eterna e vai morar para sempre com Deus no céu. Isso é o novo nascimento: 
arrepender-se e entregar a vida para Jesus. 

O encontro de Nicodemos com Jesus fez com que um homem tão importante e 
inteligente soubesse que a única forma de viver para sempre com Deus é receber Jesus 
como Salvador em seu coração. Agora, Nicodemos sabia que a religião não poderia 
levá-lo a conhecer a Deus de verdade, mas somente Jesus. 

E você, já entregou sua vida a Jesus? 

A Bíblia diz que “Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito 
(Jesus) para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 
3.16).   

Ore. Diga a Deus que entendeu que é necessário crer somente em Jesus.  

Observação dos fatos 

1. Qual o nome do homem que foi procurar Jesus? (v.  1) 
2. Quando ele foi procurar Jesus? (v.  2) 
3. O que ele queria saber? (vv. 1- 4)  
4. Jesus ensinou que era necessário fazer o quê, para ter a vida eterna? (vv. 15 e  16) 

Nicodemos ouviu de Jesus que é necessário nascer de novo. Ele ficou impressionado 

com isso e disse que não entendia como um homem velho poderia nascer de novo 

(João 3.3,4). O que você acha que Jesus quis dizer quanto a nascer de novo? 



 



 



 


