Necessário vos é
nascer de novo
João 3:7

Palavras de Deus

‘Na verdade na verdade te digo que aquele que não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.’ João
3:3 ‘O que é nascido da carne é carne, e o que é
nascido do Espírito é espírito.’ João 3:6 ‘Não te
maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de
novo.’ João 3:7

Porquê
‘Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas;
cada um se desviava pelo seu caminho; mas o
SENHOR fez cair sobre ele a iniquidade de nós
todos.’ Isaías 53:6 ‘Há caminho que ao homem parece
direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.’
Provérbios 14:12 ‘Porque todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus.’ Romanos 3:23 ‘Como está
escrito: Não há um justo, nem um sequer.’Romanos
3:10 ‘Quem comete o pecado é do diabo; porque o
diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de
Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo.’
I João 3:8 ‘Mas Deus, não tendo em conta os tempos
da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em
todo o lugar, que se arrependam;’ Actos 17:30 ‘Mas eu
vos mostrarei a quem deveis temer; temei aquele que,
depois de matar, tem poder para lançar no inferno;
sim, vos digo, a esse temei.’ Lucas 12:5 ‘Ou não sabeis
que todos quantos fomos baptizados em Jesus Cristo
fomos baptizados na sua morte?’ Romanos 6:23 ‘Sede
vós também pacientes, fortalecei os vossos corações;
porque já a vinda do Senhor está próxima.’ Tiago 5:8

Como
‘Porque Deus amou o Mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.’ John 3:16
‘Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por
nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.’ II
Coríntios 5:21‘Mas Deus prova o seu amor para
connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores.’Romans 5:8 ‘E da parte de Jesus
Cristo, que é fiel testemunha; o primogénito dos
mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos
ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados,’
Revelation 1:5 ‘Mas, a todos quantos o receberam, deulhes o poder de serem feitos filhos de Deus; aos que
crêem no seu nome;’ John 1:12 ‘Quem tem o Filho tem
a vida quem não tem o Filho de Deus não tem a
vida.’ 1 John 5:12 ‘Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por
mim. John 14:6 ‘Eis que estou à porta, e bato: se
alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em
sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.’Revelation 3:20
‘Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida;
quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá;’
João 11:25 ‘A saber: Se com a tua boca confessares ao
Senhor Jesus, e, em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dos mortos, serás salvo.’ Romanos 10:9
‘Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo.’Romanos 10:13 ‘Quem crer e for baptizado
será salvo; mas quem não crer será condenado.’
Marcos 16:16 ‘(Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável

e socorri-te no dia da salvação: eis aqui agora o
tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação).’ II
Coríntios 6:2 ‘Porém, se vos parece mal aos vossos
olhos servir ao SENHOR, escolhei hoje a quem
sirvais:....porém eu e a minha casa serviremos ao
SENHOR.’ Josué 24:15 ‘Se vós permanecerdes na
minha palavra, verdadeiramente sereis meus
discípulos;’ ‘E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará.’ João 8:31,32

O que é nascido de novo
‘Ele (Jesus) vos baptizará com o Espírito Santo, e
com fogo.’ Mateus 3:11 ‘E eu rogarei ao Pai, e ele vos
dará outro Consolador, para que fique convosco para
sempre.’ ‘O Espírito de verdade, que o mundo não
pode receber, porque não o vê nem o conhece: mas
vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em
vós.’ João 14:16,17 ‘ele(Jesus)vos dará outro
Consolador, para que fique convosco para sempre.’
‘O Espírito de verdade, que o mundo não pode
receber,’ Tito 3:5 ‘Qualquer que é nascido de Deus não
comete pecado; porque a sua semente permanece
nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus.’ I
João 3:9 ‘Assim que, se alguém está em Cristo, nova
criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo
se fez novo.’ II Coríntios 5:17 ‘Sendo de novo gerados,
não de semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus, viva, e que permanece para
sempre.’ I Pedro 1:23 ‘Haveis sido lavados; mas haveis
sido santificados, mas haveis sido justificados em

nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso
Deus.’ I Coríntios 6:11 ‘Bem-aventurados aqueles cujas
maldades são perdoadas, e cujos pecados são
cobertos.’ Romanos 4:7 ‘Então, dali, buscarás ao
SENHOR, teu Deus, e o acharás, quando o buscares
de todo o teu coração e de toda a tua alma.’ Deut 4:29

O Senhor diz:
‘Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para
que condenasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele.’ João 3:17
‘E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que
vem a mim não terá fome; e quem crê em mim nunca
terá sede.’ João 6:35 ‘Falou-lhes pois Jesus outra vez
dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não
andará em trevas, mas terá a luz da vida.’ João 8:12
‘Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade;
porque o Pai procura a tais que assim o adorem.’João
4:23 (Não em mentiras religiosas.)
‘E porque me chamais, Senhor, Senhor, e não
fazeis o que eu digo?’ Lucas 6:46
‘A religião pura e imaculada para com Deus, o pai, é
esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas
tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.’
Tiago 1:27

'E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade:

Aquele que se manifestou em carne, foi justificado
em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
crido no mundo, e recebido acima na glória.’ I Timóteo
3:16 ‘Pelo nome de Emanuel, que traduzido é: Deus
connosco.’ Mateus 1:23
‘Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem
só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
sai da boca de Deus.’ Mateus 4:4 (Bíblia do rei Tiago)
‘Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os
homens disserem hão-de dar conta no dia do juízo.’
Mateus 12:36

‘Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
esse é o que me ama; e aquele que me ama será
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a
ele.’ João 14:21
‘Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, e
desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade;’
Romanos 2:8

‘E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra
e soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o
homem foi feito alma vivente.’ Gênesis 2:7 (Deus criou
no dia 6, um dia 24 horas. A terra é de 6 mil anos de
idade.) Men criar mentiras.
‘Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a
cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça,
porque é como se estivesse rapada.’ I Coríntios 11:5
(Humilde-te com um que cubra a cabeça.)
‘As mulheres estejam caladas nas igrejas; porque lhes

não é permitido falar; mas estejam sujeitas, como
também ordena a lei.’ I Coríntios 14:34
‘Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas,
e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for
possível, até os escolhidos.’ Marcos 13:22 (Mohammed,
o Papa e outros tendo visões e dizendo mentiras.)
‘Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa
mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu
adultério com ela.’ Mateus 5:28
‘Quando também um homem se deitar com outro
homem como com mulher, ambos fizeram
abominação; certamente morrerão; o seu sangue é
sobre eles.’ Levítico 20:13 ‘Os ímpios serão lançados no
inferno e todas as nações que se esquecem de Deus.’
Salmos 9:17

‘E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e
casar com outra adultera contra ela.’ ‘E, se a mulher
deixar a seu marido, e casar com outro, adultera.’
Marcos 10:11,12

‘Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá
o homem veste de mulher; porque qualquer que faz
isto abominação é ao SENHOR, teu Deus.’ Deut 22:5
(Mulheres Vestidos, calças dos homens)
‘Não matarás.’ Exodo 20:13 O sexto mandamento
(Mulheres matar milhões de seus bebês, e os
demônios se alegrar.) ‘que vos reconcilieis com
Deus.’ II Coríntios 5:20
‘Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a

Palavra (Jesus), e o Espírito Santo; e estes três são
um.’ I João 5:7
‘Não dareis golpes na vossa carne; nem fareis marca
alguma sobre vós. Eu sou o SENHOR.’ Levítico 19:28
(Sem tatuagens)
‘E em nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos.’ Actos 4:12
(Jesus, não Maria, Buda, Maomé ou outros.)
‘Não terás outros deuses (Ou Deusa) diante de mim.’
Exodo 20:3 Primeiro Mandamento (A Igreja Católica
venera Maria. Muçulmanos adoram Maomé
Anticristo Abominations)
‘Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirásl’
Lucas 4:8 Luke 4:8 (Não servirás Mary, Buddha,
Mohammed, papas ou Santos) ‘para que não vos
corrompais e vos façais alguma escultura,
semelhança de imagem, figura de macho ou de
fêmea;’ Deuteronómio 4:16
‘Porque há um só Deus, e um só Mediador entre
Deus e os homens, Jesus Cristo homem,’ I Timóteo 2:5
(Não Mary, Buda, Maomé, Papas ou outro.)
‘E, orando, não useis de vãs repetições, como os
gentios, que pensam que por muito falarem serão
ouvidos.’ Mateus 6:7
‘E, como aos homens está ordenado morrerem uma
vez, vindo depois disso o juízo,’ Hebreus 9:27

(Céu ou inferno não Purgatório no meio. Deus nunca
muda de idéia.)
‘E chamada a ninguém na terra chameis vosso Pai,
porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus.’
Mateus 23:9 (Não é um sacerdote.)
‘Acautelai-vos, que ninguém vos engane;’ ‘Porque
muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o
Cristo; e enganarão a muitos.’Mateus 24:4,5 (Sacerdotes
enganadores são ordenados Outros Cristo.)
‘Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus,
Filho de Deus,’ ‘Mas este, porque permanece
eternamente, tem um sacerdócio perpétuo.’ Hebreus
4:14,7:24(Todos os outros sacerdotes são enganadores)
‘Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas
que são mandamentos de homens:’ Marcos 7:7
(Católicos, ortodoxos, budistas, hindus, muçulmanos)
‘Guardai-vos dos escribas (líderes religiosos), que
querem andar com vestidos compridos; e amam as
saudações nas praças (Pai), e as principais cadeiras
nas sinagogas (Igrejas), e os primeiros lugares nos
banquetes;’ ‘Que devoram as casas das viúvas,
fazendo, por pretexto, largas orações. Estes receberão
maior condenação.’ Lucas 20:46,47
‘Porque também Cristo padeceu uma vez pelos
pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a
Deus;’I Pedro 3:18 ‘Na qual vontade temos sido
santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo,

feita uma vez.’ Hebreus 10:10 (Padre católico afirma a
sacrificar Jesus no altar, transformando o pão em sua
carne eo vinho em seu sangue. Ensinar as pessoas
que estão em engolir Jesus. É uma abominação.)
‘Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor:
que todo o joelho se dobrará diante de mim (Jesus), e
toda a língua confessará a Deus.’ Romanos 14:11 (Não
Mary, Buda, Maomé, Papas ou outro.) ‘Portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se
chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por
eles.’ Hebreus 7:25
‘Eu (Jesus) sou a porta (Não sacerdotes, Mary,
Mohammed, Buda, religião); se alguém entrar por
mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará
pastagens.’ ‘O ladrão (Papas, padres, Mohammed)
não vem senão a roubar, a matar, e a destruir: eu vim
para que tenham vida, e a tenham com abundância.’
João 10:9,10

‘Porque as obras da carne são manifestas, as quais
são: prostituição, impureza, lascívia,’ ‘Idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras,
pelejas, dissensões, heresias,’ ‘Invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas,
ácerca das quais declaro, como já antes vos disse, que
os que cometem tais coisas não herdarão o reino de
Deus.’ Gálatas 5:19-21 ‘Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do que há em
cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas
debaixo da terra.’ ‘Não te encurvarás a elas nem as

servirás; porque eu, o SENHOR, teu Deus, sou Deus
zeloso,’ Exodo 20:4,5 ‘e aos homicidas, e aos devassos,
e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os
mentirosos, a sua parte será no lago que arde com
fogo e enxofre; o que é a segunda morte.’
‘Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.’
‘E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.’ ‘Se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres.’ João 8:32,36

João 18:37

‘Vi que a mulher (Império religioso de Satanás)
estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue
das testemunhas de Jesus.’ Apocalipse 17:6 ‘A grande
Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da
terra.’ Apocalipse 17:5 (Católico igreja e muçulmanos
têm queimado na fogueira, torturada até a morte,
perseguidos e abatidos milhões de Bíblia acreditando
verdadeiros cristãos e judeus por toda a terra e não ter
mudado, Anticristo iniqüidade religiosa)
‘Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o
mundo e perder a sua alma?’ ‘Ou que daria o homem
pelo resgate da sua alma?’ Marcos 8:36,37
‘Eis que vem o dia do SENHOR, horrendo, com furor
e ira ardente, para pór a terra em assolação, e dela
destruir os pecadores.’ ‘E visitarei sobre o mundo a
maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade; e farei
cessar a arrogáncia dos atrevidos, e abaterei a soberba
dos tiranos.’ Isaías 13:9,11
‘E enviarei um fogo sobre Magogue (Rússia) e entre

os que habitam seguros nas ilhas (EUA); e saberão
que eu sou o SENHOR.’ Ezequiel 39:6 ‘Ai daquele que
contende com o seu Criador!’ Isaías 45:9
‘Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá
de vós.’ ‘Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo,
purificai os corações.’ Tiago 4:7,8
'Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber
o sinal na sua testa, ou na sua mão,’ ‘Também o tal
beberá do vinho da ira de Deus, e será atormentado
com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante
do Cordeiro.’ Apocalipse 14:9,10
‘O que vencer será vestido de vestes brancas, e de
maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da
vida; e confessarei o seu nome diante de meu Pai e
diante dos seus anjos.’ Apocalipse 3:
‘E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo.’ Apocalipse 20:15
Arrependam-se, acreditar, obedecer a Deus, ser
batizado, ler a Bíblia (a palavra de Deus), começam
no testamento novo. Prepare-se para conhecer o teu
Deus!
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