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DATA: 16.11.14 

PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS 

TEMA – O NOVO NASCIMENTO 

  

João 3:1-8 diz: “E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos 

judeus”. 
Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabe 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. 

O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 

Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. 

O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde 

vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 

 

Nicodemos ficava admirado ao ver os doentes curados, os cativos liberto e questionava-se que 

homem era aquele. Nicodemos reconheceu que Jesus era Mestre. 

Nascer de novo é você aceitar Jesus como seu Salvador, no novo nascimento o que muda não 

é a carne humana, nós recebemos uma natureza nova. 

Quando alguém nasce de novo deve ser apropriar das promessas e saber quem ele é. Sem 

você saber quem você é, não poderás expulsar demónio. 

Romano 12:2 prossegue: “E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados 

pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, 

e perfeita vontade de Deus”. 

 

Quero que a igreja deixe de ser ignorante e passe para outro nível. Quem é você em Cristo? 
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Tudo o que é criado se reproduz segundo a sua espécie. Quem é você em Cristo? Quando as 

pessoas te olham, o que é que elas vêem? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura 

é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. No momento em que você recebe 

Jesus como Salvador algo se rompe no mundo espiritual e entra para dentro da tua vida. 

Não há outro caminho, o caminho que o leva ao céu é Jesus de Nazaré. Não há mais 

intercessor no céu, apenas Jesus, Ele intercede no céu e o Espírito Santo na terra, que ninguém 

vos diga o contrário, isso é bíblico. 

Nenhum ser humano que já morreu pode interceder pelos vivos, isso é mentira do Diabo. Que 

Deus possa te abrir os olhos, tirar as vendas e tudo o que é tradição. 

Oseias 4:6 descreve: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; 

Adquira conhecimento através da Palavra. Há muitos que têm conhecimento intelectual mas 

não trabalham, porque não têm conhecimento da Palavra. 

Foi o Pai (Deus) que nos tirou das trevas, mas o Diabo tenta nos mostrar que ainda estamos 

nas trevas. Deus já nos tirou de onde havia pobreza, doença e nos transladou para o reino do 

filho do seu amor.  

Transladar significa sair de um lugar para o outro. Enoque foi transladado para o céu e não 

voltou mais, Elias foi transladado por uma carro de fogo… transladação é para dizer “Satanás 

sou luz e você é trevas”. 

Isso significa que há dois lugares, um para os filhos da luz, e outro para os filhos das trevas. “Se 

o meu pai é bruxo eu não tenho nada a ver, eu fui transladado para um lugar onde há 

casamento, por isso não posso ser solteiro!” 

Nas trevas há insuficiência, abortos, esterilidade, miséria. Você hoje vai saber qual é a sua 

responsabilidade. 

 No reino das trevas há demónios, os habitantes daquele lugar são maus, são dirigidos a fazer o 

mal. 

Colossenses 1:12-16 frisa: Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da 

herança dos santos na luz; 

O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu 

amor; 

Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/os/4/6
http://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/1/12-16
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O qual é imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação; 

Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, 

sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por 

ele e para ele. 

 

Repreende as trevas que estão no seu filho e diga: 

        Meu filho hoje tiro-o das trevas 

Você não veio para ser pisado ou humilhado, acidente não é para ti, teu marido não pode ficar 

para sempre doente. Será que você já fez uma lavagem cerebral? O Senhor te diz: O tirei das 

trevas. 

A bíblia declara que Jesus é o primogénito dos mortos, Ele morreu primeiro para que a tua 

família vivesse! Tu és especial, ungido e particular, as trevas não têm lugar. 

Diga:   

        Eu sou especial 

        Eu sou uma pessoa particular 

        Eu não sou uma pessoa comum 

        Eu sou um extraterrestre  

  

Ninguém pode engolir você, só pode engolir aquele que é terrestre, você é diferente. 

  

Diga:  

        Tudo o que me inquieta a partir de hoje eu não verei mais, estarei num lugar seguro. 

        Fui lavada com o Sangue de Jesus. 

Você pertence a realeza, não olha mais para baixo. Mesmo que estejas com colegas das trevas 

o seu lugar é destaque. 

1 Pedro 2:9 refere: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 

adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz; 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/2/9
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Você é implacável, não mastigável, daqui em diante não é o seu inimigo que vai localiza-lo, 

você é que vai localiza-lo para destruir o seu castelo. 

João 3:31 frisa que: Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem da terra é da 

terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. 

 

Você veio de onde? Aquele que veio de cima fala das coisas que são de cima, o reino da 

miséria e da doença tem que sair da sua casa. Você recebeu a natureza de Deus, então se 

porta como Ele se porta. 

Implacável, não mastigável, isso que é que se chama sobrenatural. 

 Junte-se a pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Eu penso como o céu e falo 

como o céu, o céu fala domínio, o céu fala autoridade! 

2 Coríntios 4:6-10 descreve: Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é 

quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de 

Deus, na face de Jesus Cristo. 

Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, 

e não de nós.  

Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados. 

Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a 

vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos; 

Palavra do Senhor! 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/3/31
http://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/4/6-10

