O REINO DE DEUS uma realidade visível

Assim, Jesus, alertou Nicodemos que, melhor do que ver
os sinais, e reconhecer que vinha de Deus seria, ter uma
experiência desta vida de Poder.

A bíblia diz que, havia entre os fariseus um
príncipe dos judeus que se chamava Nicodemos.
Este, foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Mestre, bem
sabemos que es mestre vindo de Deus, porque ninguém
pode fazer estes sinais eu tu fazes se Deus não for com
Ele.
“Jesus respondeu e disse: Na verdade, na verdade te
digo que aquele que não nascer de novo não pode ver
o Reino de Deus” João 3.3

OS OBSERVADORES DO REINO
Percebemos que Nicodemos via os sinais de Jesus, e
reconhecia que Jesus vinha de Deus
ELE ERA FARISEU (um religioso que valorizava a
aparência de justiça, e vivia sempre atendo ao que era
visivelmente correto de acordo com a lei)
Porém, ”Deus não vê como o homem vê. O Homem vê a
aparência, mas Deus vê o coração”
Se você ver alguém fazendo um doce, terá uma opinião
diferente, ao experimentá-lo

UM NOVO NASCIMENTO
O novo nascimento é a única possibilidade que temos
para entrar e ver o Reino de Deus.
A porta de entrada para este Novo Nascimento é
RECONHECER quem Sou sem Deus e que o pecado me
escravizava, me engana e me destrói.
O ARREPENDIMENTO , me levará para uma vida de
justiça.
Portanto, arrependimento é mudança de mentalidade e me
dá um novo rumo.
RESULTADO DO ARREPENDIMENTO

Após reconhecer quem eu era sem Deus, e crer No
Senhor Jesus Cristo e que ELE É A ÚNICA SALVAÇÃO,
receberemos da parte de Deus:
UM NOVO CORAÇÃO – coração livre de todo medo
UM NOVO ESPÍRITO – uma Nova identidade em Cristo

O ESPÍRITO SANTO – O Próprio Deus habitando em nós
e nos ensinando a viver uma vida de santidade e justiça
PERDÃO DE TODOS OS PECADOS – um viver livre de
toda e qualquer condenação
EZEQUIEL 36.26 e 27

CRISTO É REAL
CRISTO veio para nos Salvar do Pecado
Ele atraiu todos na sua morte e ressurreição
NELE fomos crucificados
Com Ele Ressuscitamos livres do Pecado
SEU SANGUE PRECIOSO foi o preço do Nosso Resgate
ELE É A VERDADE QUE NOS LIBERTA do REINO DAS
TREVAS

PORTANTO
“Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas
velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.” 2
Coríntios 5.17

Se você quiser, hoje mesmo sua vida poderá refletir
esta vida de Amor e justiça, assim todos reconhecerão
que O Reino de Deus está em Voce.
No amor de Jesus,
Eliane Osório,
Novembro/20

