


Nicodemos, o discípulo 
oculto do Senhor 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber discernir o que é ser discípulo, segundo a 
vontade e propósitos de Deus; 

sentir determinar-se a buscar a vontade de Deus no 
exercício da Sua obra; 

agir declarar a fé em Cristo, e não acomodar-se 
em situação de “cristão secreto.” 



Nicodemos é uma pessoa de quem pouco se fala, mas
aquilo que a Bíblia diz sobre ele leva-nos a reconhecer
o papel importante que desempenhou. O seu encontro
com Jesus em João 3, mostra detalhadamente seu
desejo e dificuldades de seguir a Cristo.

Introdução



1. À noite 

2. Sua verdadeira pergunta 

I. A noite, a sós com Jesus 
(Jo 3.1-15)



Parece que naquela noite Nicodemos reconheceu que
Jesus era o Messias e assim Nicodemos “nasceu de
novo”. Mas parece que Nicodemos não teve coragem
de declarar publicamente que ele era seguidor de
Jesus, o Nazareno. Mas ele não era o único!

II. A defesa de Jesus 
(Jo 7.45-52)



aplicação

Você tem amigos ricos que são difíceis de
levar a Cristo? Nada é impossível para o
Senhor.



Mais tarde, Nicodemos se destacou de algum modo
perante seus colegas no Sinédrio.

II. A defesa de Jesus 
(Jo 7.45-52)



aplicação

Você tem coragem de dizer no seu trabalho
ou na faculdade que você é crente, salvo pelo
sangue de Jesus? Ou esconde sua fé em Cristo
por medo da reação dos colegas?



Nicodemos tinha encontrado um companheiro no
Senado, ambos pactuados com a causa de Cristo,
embora secretamente. José de Arimateia deu o túmulo
(Mt 27.60) e Nicodemos concorreu com as outras
despesas ( Jo 19.39) para o sepultamento de Jesus.

III. O cuidado na morte de Jesus 
(Jo 19.38-42)



Deus, em Sua infinita sabedoria, registrou na Bíblia, as
lições de vida de cada personagem mencionado.
Nicodemos nos ensina a importância essencial do novo
nascimento, sua sabedoria e comprometimento com a
vida nova, mesmo nos altos círculos sociais. Nicodemos
também nos ensina que o verdadeiro cristão não pode
esconder sua fé em Jesus por muito tempo.

Conclusão



aplicação

1. Quais são os maiores obstáculos em sua
vida que o impede de falar de sua fé em
Jesus?

2. Tem coragem de assumir que é crente ou
prefere não tornar público sua fé?

3. Já passou por alguma situação delicada
por ser crente? Como reagiu?


