COMO PODE O HOMEM NASCER DE NOVE QUANDO VELHO?
CARNE NÃO PODE HERDAR O REINO DE DEUS
(Atos 16: 30-34; I Coríntios 15: 53-54)

Senhores o que é necessário que eu faça para me salvar? Esta pergunta fez o carcereiro, que guardava
os prisioneiros, Paul e Silas, na hora quando um grande terremoto tinha abalado os alicerces da prisão
abrindo todas as portas e soltando as prisões de todos os prisioneiros. Vendo ele as portas abertas,
tentou tirar a sua vida, quando Paulo o interferiu dizendo, Não te faças nenhum mal que todos estamos
aqui. Aliviado, ele então faz a pergunta, Senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja
salvo? Tal pergunta surgiu no momento mais critico da sua vida em vista do terremoto ter afetado os
prisioneiros. No entanto ele também serviu para trazer-lhe temor e salvação. Tivessem os prisioneiros
fugido, sua vida estaria em grande perigo de morte. Diante desta experiência, Ele dirigiu-se a parte
espiritual com a pergunta, Senhores o que é necessário que eu faça para me salvar? Naquela experiência
YAHWEH falou com ele e seu coração arrependido desejou o conhecimento de como adquirir sua
salvação. A resposta imediata foi, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa (Atos 16: 31).
O que significa exatamente crê no Senhor Jesus Cristo? Isto significa nascer de novo, um nascimento não
da carne, mas do Espírito; isto quer dizer arrependimento e mudança de vida; isto quer dizer, que ao
sair do Egito- o mundo a pessoa precisa-se mergulhar nas aguas para ser purificado. Quando Josué com
os Israelitas entraram na Terra Prometida, ele advertiu ao povo, Agora pois, temei ao Senhor, e servi-O
com sinceridade e com verdade; deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais dalem do rio e
no Egito, e servi ao Senhor (Josué 24:14). Aplicando estas palavras de Josué à experiência do nascer de
novo, vemos aqui que uma vez que os Israelitas entraram na Terra Prometida (nascer de novo), eles
foram advertidos a abandonar seus deuses- sua velha maneira de viver e abraçar o verdadeiro Deus e
só a Ele servir, como nos recomendou Yahshua em Mateus 6:24, Ninguem pode servir a dois senhores;
porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a
Deus e ao dinheiro.
Do Egito ás aguas é um processo que reflete a vida da pessoa nascida de novo. Ao deixar o mundo ela é
purificada através da Palavra de Deus pelo ministério do Seu Espirito Santo. Yahshua disse aos seus
discípulos, Estais limpos, pela palavra que vos tenho falado (João 15:3). Quando a pessoa passa pelo
novo nascimento, ela torna-se uma nova criatura; as coisas velhas já não são mais parte da sua vida; seu
espírito é agora renovado. Escolhida para ser moldada à imagem de Yahshua pela santificação ela
reflete o novo nascimento pela obediência e submissão à vontade do seu Mestre, Yahshua. E assim com
o rosto sem véu, ela reflete como num espelho a glória do Senhor. Ela é também marcada com o sêlo do
Espírito Santo para a sua salvação; Estas são marcas daqueles que são verdadeiramente nascidos de
novo.
Consideremos as três coisas na parábola do Semeador: a semente, o solo, e o fruto. A semente é a
Palavra de Deus plantada no coração do homem; o solo é cada coração onde a semente foi plantada; o

fruto é a vida do Espirito Santo germinando vida em seu espirito. A decisão de aceitar Yahshua baseada
na emoção do momento é sem dúvida comparada à semente plantada no caminho, que os pássaros
comeram. O verdadeiro nascimento acontece quando o coração do homem é contrito e arrependido
diante de Deus. A contrição do coração é a brandura e sensibilidade para o arrependimento. Em Salmos
51:1-10 temos um exemplo de um coração completamente quebrantado e contrito, assim lemos: Tem
misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a
multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu
pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra Ti, contra Ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado
quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu
minha mãe. Purifica-me com hissope e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve,
esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim ó Deus, um
coração puro e renova em mim um espirito reto. O coração quebrantado não desprezarás ó Deus (Vs.
17). Na contrição e no arrependimento o coração encontra-se pronto para a semente da Palavra de
Deus germinar nele o novo nascimento. Suas ações mostram o fruto de uma vida renovada.
O Salmista menciona que em iniquidade ele foi formado e em pecado ele foi concebido. A verdade aqui
é que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Os pecados de iniquidade são os pecados
ancestrais que resultam em maldição. Eles são enraizados até a terceira e quarta geração, como lemos
em Êxodo 34:7,Passando pois o Senhor perante a sua face (Moisés) disse: o Senhor Deus misericordioso
e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade; que guarda a beneficência em milhares;
que perdoa a iniquidade, e a transgressão e o pecado; que al culpado não tem por inocente; que visita
a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Para
sair desta maldição precisamos nascer do Espirito e da agua. Nada de bom há em nós enquanto
vivermos neste corpo. Nossa justiça vem só de Deus, Quem nos deu Seu Espirito Santo na hora do nosso
nascimento espiritual. A pessoa pode dizer ser moralmente bom porque não rouba, não mata, não bebe
nem fuma. Pondo isto em consideração é verdade até certo ponto. Porém a realidade deste assunto é
que seu comportamento tão bom que pareça tão admirado que seja não é suficiente para você entrar
no reino de Deus, porque a justiça própria é separada da esfera da dependência da justiça de Deus,
Quem somente é perfeito, puro e perfeitamente justo. A única justiça aceita por Ele é aquela que vem
DELE através do novo nascimento dado pela fé, como está escrito: não há um justo, nem um sequer;
não há ninguém que entenda ; não há ninguém que busque a Deus (Romanos 3:10-11). É assim que
Deus ver a nossa justiça quando independente do novo nascimento.
Precisamos nascer de novo; um nascimento não da carne e sangue, mas um nascimento do Espirito e da
agua. Yahshua disse a mulher samaritana, Mas quem beber da água que Eu lhe der jamais terá sede.
Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna (João 4:14). Esta
água é o Espirito Santo, a fonte da limpeza contínua da alma, moldando-a a perfeita imagem do Filho de
Deus até a eternidade. Sem esta santificação, não se pode ver a Deus como nos diz a Palavra. Em
Mateus cinco Yahshua nos deixa o retrato da pessoa verdadeiramente nascida de novo, santificada e
cheia do Espirito Santo. Ele diz, Abençoados são os pobres de espirito, porque deles é o reino dos céus;
Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados; abençoados são os mansos, porque eles

herdarão a terra; abençoados são os que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos;
abençoados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; abençoados são os limpos de
coração, porque eles verão a Deus; abençoados são os pacificadores porque eles serão chamados filhos
de Deus; abençoados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos
céus; abençoados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal
contra vós por minha causa; exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque
assim perseguiram os profetas que foram antes de vós (Mateus 5:1-14).
Lendo esta lista dos abençoados, percebo não termos alcançado ainda a completa perfeição. O orgulho
existente em cada um de nós não recebe as injurias com um coração humilde. Yahshua disse que
precisamos ser como uma criança – humilde para entrarmos no reino de Deus, porque sem humildade a
pessoa não admite ser pecador e não mostra arrependimento para ser perdoada. A pessoa nascida de
novo tem fome e sede de conhecer Yahshua, como um bebe que deseja o leite para obter o
crescimento. Ser misericordioso é mostrar bondade além da expectativa; é ter paciência e ser
compassivo. Misericórdia não é só sentir a dor de alguém; ela é o meio pelo qual o perdão e a bondade
alcançam aquele que nos magoa. Ser pacífico de acordo com Yahshua é ter sal em nós para vivermos em
paz e em harmonia com todos. Yahshua usou o sal como exemplo por causa do efeito positivo que ele
tem no corpo. Ele é útil entre muitas funções, para equilibrar e regular a distribuição de liquido nas
paredes das células; ele regula as batidas do coração, estimula os nervos e estimula a função do
celebro. Em Hebreus 12:14 lemos, Seguí a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o
Senhor. Ser herdeiro de Deus é compartilhar dos sofrimentos de Yahshua como Paulo escreveu, Se
somos Seus filhos, somos também herdeiros ; herdeiros de Deus e coerdeiros com Messias; contanto
que compartilhemos do Seu sofrimento, se é que participaremos da Sua gloria ((Romanos 8:17).
A pessoa que é nascida de novo deve esforçar-se para seguir a justiça, o amor, a fé a paciência e
mansidão ( I Timóteo 6:11). Estas qualidades refletem o fruto do Espirito Santo. Ela deve morrer com Ele
para viver com Ele. Só aqueles que são guiados pelo Espirito de Deus são filhos de Deus, porque a mente
da carne é hostil contra Ele; ela não se submete às leis de Deus (Romanos 8: 14,7). Sem submissão, não
há santificação; e sem santificação a pessoa não pode ver o reino de Deus. Se você professa ser nascida
de novo, escolha andar morto para os seus desejos carnais e vivo para a obediência e o serviço a Deus.
Este é o único caminho ao seu reino. Precisamos nascer de novo! A porta do céu não é através da igreja;
ela não é através da família. O caminho para o céu é através do novo nascimento em Yahshua, Quem
veio e deu Sua vida em troca do nosso castigo; somente Ele é o caminho, a Verdade e a vida; ninguém
tem acesso ao Pai independente DELE. Creia no Senhor Yahshua e você será salvo!

