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O Nascimento no Novo Reino 

Mensagem do dia: 28/Abril/2013 

 

“Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e 

estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no 

mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo 

sangue de Cristo chegastes perto”. 

Efésios 2.12,13 
 
Esse texto de Efésios, Paulo nos fala que, enquanto não tínhamos aceitado a 
Jesus como nosso Salvador e Senhor, estávamos vivendo na seguinte 
situação: 

1. Separados da comunidade dos filhos de Deus (sem nossa verdadeira 
identidade); 

2. Sem direito às promessas contidas nas Escrituras (nascemos para elas, 
mas, sem poder desfrutá-las ou reivindica-las); 

3. Sem esperança (Qualquer problema mais sério nos abatia 
profundamente); 

4. Sem a presença de Deus (Estávamos a mercê das paixões, do sistema 
deste mundo e dos planos de satanás).  

 
Porém, quando transferimos a posse de nossas vidas ao Senhor Jesus, 4 
situações se tornaram realidade em nossa vida: 

1. Nascemos em uma nova família (Nossa verdadeira identidade se 
revelará à medida que nos comprometermos como membros desta 
família); 

2. Temos direito nas promessas das Escrituras (Podemos reivindica-las 
como filhos e herdeiros); 

3. A esperança em Deus é nossa maior virtude (Todas as coisas cooperam 
para o nosso bem); 

4. Vivemos na presença de Deus (As paixões, o sistema deste mundo e 
até o diabo terão que vencer o Espírito de Deus para nos influenciar 
novamente). 

 
Por isso, agora precisamos aprender a nos relacionar com Deus e também 
com nossa nova família. Precisamos aprender sobre nosso novo nascimento, 
para que cresçamos sadios e sejamos frutíferos.  
 
Para isso, vamos falar sobre duas coisas básicas da vida cristã: 
 
1) NASCEMOS NO MUNDO ESPIRITUAL, COMO UM BEBÊ NASCE NO 
MUNDO FÍSICO. 

a. Precisamos de uma família – Ef 2.19. Assim, pois, não sois mais 

estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros 

da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos 

profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina;  
 
É no ambiente familiar que aprendemos a amar. Aprendemos a linguagem e os 
costumes. A respeitar os limites dos outros. Aprendemos a ter obrigações e 
compromisso. 
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b. Precisamos do genuíno leite espiritual que é a Palavra de Deus – 1Pd 2.1,2 

Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e toda 

a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a 

fim de por ele crescerdes para a salvação.  
 
Somente sendo conhecedores dos princípios bíblicos poderemos praticá-los e 
assim, deixarmos para trás todas as malícias e vicissitudes da velha vida. 
 

c. Precisamos de um acompanhamento pessoal e contínuo – Is 41.6 - Um ao 

outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te. Assim o artífice animou 

ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da 

coisa soldada: Boa é. Então com pregos a segurou, para que não viesse a 

mover-se.  
 
O discipulado tem como propósito principal manter-nos firmes nas promessas, 
firmes em Deus, firmes na esperança, firmes em nossa liberdade alcançada em 
Cristo, para que nossos frutos sejam bons para o Reino. 
 
2) ONDE SE REÚNE NOSSA NOVA FAMÍLIA 
 
a. Num âmbito mais íntimo (Célula). 
Os primeiros cristãos se reuniam nas casas e tinham tudo em comum. 
Compartilhavam sua comida e encorajavam uns aos outros – At 2.42-47. 
 
b. Num âmbito mais abrangente (Igreja local). 
No templo, onde as várias células se reúnem para adorar a Deus e estudar a 
sua palavra. 
 
c. Num âmbito mais informal (Relacionamentos) 
Encontros relacionais de amizade, de interesses comuns (esportes, profissão, 
filhos...), etc. 

fd 

O Apóstolo Paulo chama a Igreja de “coluna e alicerce da verdade” – 1Tm 

3.14,15 - Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para 

que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a 

qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade.  
 
Ninguém vencerá sozinho, por isso a Igreja é coluna e esteio, pois, é nela e 
através dela que Deus fala aos crentes e aos ímpios. (As portas do inferno não 
prevalecerão contra a Igreja de Jesus). 

 

Aplicação: 
Considere a sua Célula uma reunião de amigos e irmãos interessados em seus 
problemas e dificuldades, com intuito de ajudá-los. 
 
Aceite a ajuda de seu líder quando o(a) mesmo(a) quiser lhe visitar para orar e 
lhe aconselhar. 
 
Tenha sempre a Igreja local (sua nova família) como um ambiente gostoso e 
acolhedor e se esforce para que os visitantes também percebam isso. 
 
Convide sempre pessoas para as reuniões de sua célula e para os cultos no 
templo! 


