REGENERADOS POR DEUS
Texto: João 3.3

INTRODUÇÃO
Nesse texto, Jesus se refere a uma das doutrinas fundamentais da fé cristã: a
regeneração, também chamada de novo nascimento ou nascimento espiritual. O
homem pecador precisa passar pelo novo nascimento a fim de ser purificado dos seus
pecados: ”Porque também éramos noutro tempo insensatos, desobedientes,
extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja,
odiosos, odiando-nos uns aos outros” (Tt 3.3). É o Espírito Santo quem opera a
regeneração em nós, conforme está registrado na Bíblia, em Tt 3.5, quando o apóstolo
Paulo fala do amor salvador de Deus para com os homens: ”Não pelas obras de justiça
que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da
regeneração e da renovação do Espírito Santo”. Sem o novo nascimento, ninguém
poderá ver o Reino de Deus, isto é, ter a salvação através de Jesus Cristo e a vida eterna
com Deus.
1. O QUE É A REGENERAÇÃO
A palavra ‘regeneração’ significa o ato de regenerar. Ser regenerado significa ser gerado
de novo. Deus criou o homem perfeito à Sua imagem e conforme à Sua semelhança (Gn
1.26). Entretanto a imagem perfeita do homem foi estragada pelo pecado, quando ele
foi enganado pelo diabo (Gn 3). Por essa razão, todo homem precisa ser gerado de novo
ou recriado por Deus. A regeneração é o novo nascimento do qual Jesus falou a
Nicodemos, quando lhe disse: “Necessário vos é nascer de novo”, pois …” aquele que
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus” (Jo 3.3,7).A regeneração é a nova
criação e transformação da pessoa (Ef 4.23-24), efetuadas por Deus e o Espírito Santo,
como vimos anteriormente. Através do operar do Senhor, a vida eterna é dada àquele
que recebeu Jesus em seu coração (Jo 3.6), ele se torna filho de Deus (Jo 1.12; Rm 8.1617) e é transformado numa nova criatura (2 Co 5.17). O novo crente em Jesus já não se
conforma mais com este mundo, distanciando-se das práticas do pecado, porém, é
gerado de novo pela Palavra (Tg 1.18), isto é recriado “em verdadeira justiça e
santidade” (Ef 4.24).
2. COMO SOMOS REGENERADOS
A regeneração é necessária, porque todo ser humano, devido à sua natureza
pecaminosa, é incapaz de obedecer a Deus, fazendo a Sua vontade, bem como de
agradá-lo (Sl 51.5; Sl 58.3; Rm 8.7,8). O homem, morto espiritualmente, em seus delitos
e pecados, quando vem a Cristo nasce de novo, sendo gerado pela Palavra (Tg 1.18).
A regeneração envolve a mudança da velha vida, de pecado e desobediência a Deus, em
uma nova vida, guiada por Ele e em obediência aos Seus Mandamentos. A regeneração
acontece na pessoa que se volta para Deus e, convencida pelo Espírito Santos dos seus
pecados, reconhece que é pecadora, arrepende-se dos seus pecados (Mt 3.2) e coloca a
sua fé pessoal em Seu Filho, Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Aquela pessoa
que realmente é nascida de novo procura viver de forma que agrade a Deus e não faz
do pecado uma prática habitual, mas tem o desejo de agradar ao Senhor e de evitar o
mal (1Jo 3.9), tornando-se participantes da natureza divina (1 Pe 1.4). Não sente mais

atração pela sua vida passada de pecados, pois aquele que “está em Cristo, nova criatura
é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” (2 Co 5.17).
CONCLUSÃO
O homem foi criado por Deus para viver eternamente com Ele em Seu Glorioso Reino.
Quando o pecado entrou na vida do homem através do engano do diabo, o homem que
tinha a vida eterna com Deus ficou separado da vida de Deus, entrou em morte espiritual
e perdeu a sua vida eterna com o seu Criador. A solução que Deus planejou para trazer
o homem à vida foi conduzi-lo ao novo nascimento ou regeneração, conduzindo-o de
volta ao Seu Reino e dando-lhe o melhor presente: a vida eterna para sempre. Com esse
entendimento, precisamos trazer a nossa família e outras pessoas ao Reino de Deus.
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