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A OBRA DE REGENERAÇÃO 

DO ESPÍRITO SANTO



A MAGNÍFICA OBRA

❑ O grande trabalho do Espírito Santo é a obra de

regeneração (Jo 3.3-6):

“...se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino 

de Deus. (...) quem não nascer da água e do Espírito

não pode entrar no Reino de Deus” (vs. 3, 5).

1) Elemento externo e visível X elemento interno e

invisível (cf. Tt 3.4-6).

2) Quem recebe Cristo só o recebe porque foi

regenerado, conforme a vontade de Deus (Jo 1.12-13).



A MAGNÍFICA OBRA DO ESPÍRITO SANTO

3) Nossa vontade natural não nos permite agradar e

obedecer a Deus (Ef 2.1-3).

“...vocês estavam mortos em suas transgressões e 

pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, 

segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da 

potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos 

da desobediência. Entre eles também nós todos 

andamos no passado, segundo as inclinações da nossa 

carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; 

e éramos por natureza filhos da ira...”.



A REGENERAÇÃO NO ANTIGO TESTAMENTO

❑ Essa obra ocorreu no AT também, contudo o

conhecimento dela era limitado em relação ao NT.

• Nicodemus (um mestre) declarou sua ignorância (Jo

3.4, 9-10).

• O povo de Deus não era regenerado de um jeito no

AT e de outro no NT (cf. Sl 51.5; Rm 3.23).

• Paulo nos fala sobre “a dispensação do mistério

que, durante tempos passados, esteve oculto em

Deus, que criou todas as coisas” (Ef 3.9).



COMPREENSÃO ERRADA SOBRE A REGENERAÇÃO

❑ Regeneração não é apenas dizer “eu me arrependi” e

ser batizado.

• O exemplo de Simão (At 8.13, 21-23).

• Pedro faz um “apelo por uma boa consciência para

com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo”

(1Pe 3.21; cf. Hb 9.14; Rm 6.3-7).

• Paulo faz distinção entre ordenança exterior e

regeneração genuína: “ser nova criatura” (Gl 6.15).



COMPREENSÃO ERRADA SOBRE A REGENERAÇÃO

❑ Regeneração não é simplesmente um conjunto de

princípios morais e comportamentais.

• O pecado original nos torna naturalmente maus (Rm

3.23), por isso precisamos nascer de novo (Jo 3.3).

❑ Regeneração não é rigorosamente expressão de sinais

extraordinários, manifestações de êxtase, audição de

vozes celestiais (Mt 24.24; 2Co 11.13-15; Ap 13.11-13)



A NATUREZA DA REGENERAÇÃO

❑ Regeneração é colocar na alma uma nova lei de vida,

verdadeira e espiritual, santa e justa.

• Leva-nos a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e

Salvador (Mt 16.16-17; 1Co 12.3).

• Faz-nos rejeitar tudo o que Deus odeia e contra o

que ele se opõe (1Jo 2.15-17).

• Provoca mudança em nosso interior e produz

consequências externas (Gl 5.22-26).

• Transforma nossa mente e disposição (Rm 12.1-2).



CONCLUSÃO

O Espírito Santo não opera de qualquer outro modo senão 

por aquele que a Escritura nos mostra.

Tudo que alguém alega ser obra do Espírito precisa ser 

fundamentado na Palavra de Deus.

Portanto isso inclui a regeneração do pecador.



PERGUNTAS


