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Objetivo
Identificar os ensinamentos
existentes no diálogo ocorrido
entre Jesus e Nicodemos.
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Texto evangélico
E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos,
príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e
disse-lhe: Rabi, bem sabemos 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. João 3:1-6
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Ideias principais
No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos
extraímos, entre outras, valiosa lição: A lei de
reencarnação estava proclamada para sempre, no
Evangelho do Reino.
XAVIER, F. C. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap.14.

Sem o princípio da preexistência da alma e da
pluralidade das existências, a maioria das
máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão
pela qual deram origem a tantas interpretações
contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes
restituirá o verdadeiro sentido.
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo, cap. 4, item 17.
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Nicodemos pertencia à casta dos
fariseus, ordem religiosa e política
caracterizada pela intolerância,
pelo apego às leis moisaicas e pelas
manifestações de culto externo.

Apesar de ser chamado “príncipe dos
judeus”, por ser alguém bem situado
no
campo
social,
politicamente
influente e membro do Sinédrio,
Nicodemos percebia que algo profundo
e verdadeiro lhe faltava.

Vemos nesse personagem do Evangelho uma pessoa que, por
contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas
vigentes, mas que procura superar as barreiras das convenções e
procura o Mestre, ainda que “tarde da noite”.

Nicodemos era, pois, um homem bom, e,
por esse motivo, desejava imensamente
encontrar-se com Jesus, para conversar
com o Mestre sobre assunto religioso,
porque tivera notícias das pregações do
Nazareno e das curas que ele fazia.

Procurar Jesus foi um ato de sabedoria,
reconhecendo o Senhor como o Mestre capaz de
conceder-lhe as orientações seguras de que tanto
necessitava.
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SCHUTEL, Cairbar. Parábolas e ensinos de Jesus.

Preso aos interesses do mundo e encoberto
pelo manto das sombras, oferecido pelas
convenções sociais, Nicodemos apoia-se na
esperança e vai até Jesus. O Mestre o acolhe
sob o influxo de sua luz e sabedoria
espirituais, a fim de esclarecê-lo.

Dizendo: “bem sabemos que és Mestre”,
Nicodemos
dá
testemunho
das
limitações espirituais que possuía,
embora fosse orientador em Israel.
Acreditava em Jesus, mas ainda não
compreendia a sua mensagem.

FEB – EADE – Livro II – Módulo II – Roteiro 4 - Nicodemos

Quando Jesus transmite a Nicodemos o
ensinamento espiritual básico: “Se alguém não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus”,
causa perplexidade ao doutor da lei que,
admitindo sua ignorância, não entende como é
possível alguém nascer de novo.

Nicodemos, como se vê no texto do Evangelho,
embora não fosse mau homem, estava tão
impregnado dos ensinamentos da religião
farisaica, consistentes quase que só de cultos e
práticas exteriores, que vacilava a respeito da
outra vida, duvidava que o homem, depois de
morto o corpo, pudesse continuar a viver, e que
houvesse, de fato, uma vida real além do
túmulo.
SCHUTEL, Cairbar. Parábolas e ensinos de Jesus.
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Entre Jesus e Nicodemos há uma distância
evolutiva inimaginável. Entretanto, Jesus chega
até o representante da autoridade da Terra,
envolve-o amorosamente, e lhe presta orientações
seguras. Nicodemos, por sua vez, curva-se humilde
e reverente à autoridade celestial, submetendo-se
aos seus esclarecimentos.

A resposta dada por Jesus à perplexa pergunta
de Nicodemos suscita novas dúvidas, produzindo
novos ensinamentos. O Filho do Homem,
reunindo componentes simples e eficientes, mas
de natureza sublime, responde, afastando-o da
horizontalidade
simplista
dos
interesses
imediatos e passageiros.
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A orientação de Jesus a Nicodemos de que “o que é
nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é
Espírito” indica claramente que só o corpo procede do
corpo e que o Espírito independe deste.
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo, cap. 4, item 8.
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Atividade
Dinamizar o estudo por meio da formação
de pequenos grupos que deverão ser
orientados a ler, analisar e debater os
diferentes trechos do diálogo ocorrido
entre Jesus e Nicodemos.
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Reflexão
Não olvides a assertiva do Mestre: "Aquele que
não nascer de novo não pode ver o Reino de
Deus”.
Renasce agora em teus propósitos, deliberações
e atitudes, trabalhando para superar os
obstáculos que te cercam e alcançando a
antecipação da vitória sobre ti mesmo, no
tempo...
Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado
amanhã.
XAVIER, F. C. Fonte viva. Cap. 56.

