O novo nascimento
O que é Regenerar segundo a Bíblia? Regenerar não é uma reforma. Não é
reaproveitar o velho. Regenerar é criar de novo! É um ato criativo de Deus sem
qualquer referência a uma reforma na velha natureza do homem.Deus concede ao
homem um novo coração e um novo espírito ( Sl 51:10 ).

O novo nascimento
O verso 12, do capítulo 1 do evangelho de João, diz:
“A Todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a
saber, aos que creem em seu nome”.
O versículo demonstra que crer em Jesus é o mesmo que recebê-lo. Só é possível
receber a Cristo quando o homem crê nele. Todos quantos creem em Cristo
recebem de Deus poder para serem feitos (criados) filhos de Deus. Com base
neste versículo, verifica-se que quem crê na palavra de Jesus (ou na pessoa de
Jesus) recebe poder para ser feito filho de Deus. Mas, em que implica ser feito
(criado) filho de Deus?
1- Quem crê em Cristo passa a pertencer à família de Deus;
Pertencer à família de Deus não é fazer parte de uma religião ou de uma
igreja (instituição). Pertencer a família de Deus implica diretamente em
receber uma natureza segundo a natureza daquele que o gerou (de Deus).
Por você crer em Cristo, Deus lhe concedeu (deu) grandíssimas e preciosas
promessas, e por meio delas você tornou-se participante da natureza divina (
2Pe 1:4 ; Jo 1:16 ).
2- Quem crê é recebido por filho de Deus e passa a ser irmão de Cristo ( Gl 3:26 );
João ao escrever disse: “Amados, agora somos filhos de Deus… E somos mesmo
seus filhos” ( 1Jo 3:1 -2).
3- Os filhos têm direito a herança, logo, quem crer passa a ter direito a herança;
Além de ser filho, os que creem tem direito a uma herança. Você como cristão é

co-herdeiro com Cristo de todas as coisas “E, se nós somos filhos, somos logo
herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo: se é certo que
com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados” ( Rm 8:17 ).
Quando se recebe (crê) a Cristo, o homem nasce na família de Deus. Quando se
crê, o homem nasce de novo na condição de filho de Deus e com direito a herança
dos santos na Luz.
Este novo nascimento não traz somente uma nova família, lhe concede também
uma nova vida, segundo a vida que há em Deus. Os que recebem a Cristo
‘recebem’ poder para serem feitos filhos de Deus e recebe de sua plenitude ( Jo
1:16 ; Cl 2:10 ).
A nova vida do cristão tem início com uma nova criação, que a Bíblia apresenta
como Regeneração “Bendito o Deus e Pai… que, segundo a sua muita
misericórdia nos regenerou” ( 1Pe 1:3 ).
O que é Regenerar? Regenerar não é uma reforma. Não é reaproveitar o velho.
Regenerar é criar de novo! É um ato criativo de Deus sem qualquer referência a
uma reforma na velha natureza do homem. Deus concede ao homem um novo
coração e um novo espírito ( Sl 51:10 ).
Desta maneira temos que:
a) O Novo Nascimento é ato criativo de Deus, onde ele faz nova todas as
coisas;
b) O Novo Nascimento decorre do poder de Deus, ou seja, nenhum ser
humano pode promover o novo nascimento;
c) O Novo Nascimento faz o homem filho de Deus, e irmão de Cristo;
d) Por meio do novo nascimento o homem passa a ter uma nova família e
direitos;
e) Tudo ocorre por meio da fé em Cristo através do evangelho, que constitui
poder de Deus a todos quantos crerem.
Deus deu ao homem capacidade de transformar coisas, porém, somente ele tem o
poder de criar. Segue-se que o novo nascimento só é possível através do
evangelho, que é poder de Deus que faz do homem seus filhos.
Perguntas e Respostas:

1) O Novo Nascimento é ato__criativo__ de Deus, que faz __nova__ todas as coisas;
2) O Novo Nascimento é o mesmo que re__generação___________, e
significa___nascer___ de novo.
3) Ao nascer de Novo o homem passa a pertencer a___família____ de Deus, e
com__direito a herança___.
4) Qual a natureza do Novo Homem?
R. Divina.
5) O que significa receber graça sobre graça?
R. 1) Graça – Favor imerecido;
2) Graça – Filiação divina.
6) Como o homem alcança a condição de filho de Deus? Por meio da_fé__em
Cristo.
7) O Homem alcança o novo nascimento por pertencer a uma igreja, ou porque é
religioso?
R. Não! Pertencer a alguma instituição não dá direito a vida eterna.

