
 
 
"Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a 
semente de Deus permanece nele; não pode continuar pecando, porque é 
nascido de Deus". I João 3.9 Thompson (Contemporânea) 
 
I Carta de João (Vai mesmo continuar assim?) 
 
Em certa empresa que trabalhei (fábrica de embalagens \\ caixa de papelão), 
fiz um estágio de uma semana dentro da fábrica acompanhando todo o 
processo de produção, apesar de ser um profissional de informática. Esse 
período foi suficiente para que eu não mais me sentisse à vontade para nem se 
quer chutar uma caixa na rua. Foi até engraçado, mas eu já não conseguia 
destruir algo que era tão bem trabalhado! 
 
Uma semana foi suficiente para me transformar, eu mudei, e aquela singela 
experiência não me permitia mais ser o mesmo! Essa foi uma experiência 
muito simples, porém legal, imagine então o que a experiência com o Senhor 
Jesus Cristo causa na vida do homem! "Ele deixa marcas nas pessoas e todos 
que cruzaram Seu caminho dEle nunca se esquecerão".  
 
É certo que a Constituição Brasileira está aí, pública, mas dificilmente você vê 
um "patriota" que faz de tudo para seguir a risca suas determinações. O que 
poderia motivar uma pessoa a ser tão fiel a essa Lei Nacional? Você consegue 
me dizer? Eu posso te dar uma idéia de como é na vida espiritual.  
 
Aqueles que andam com Deus, que abriram seu coração para Jesus, têm uma 
característica muito diferenciada, eles não conseguem permanecer na prática 
do pecado! O "Selo de Deus", o Espírito Santo, começou a habitar ali naquela 
vida, por isso se diz que é "nascido de novo". Agora ele se tornou um novo ser, 
um ser que anda segundo o coração do Pai.  
 
Talvez você seja um daqueles que nem se quer acredita em Deus, muito 
menos no Senhor Jesus. Ou talvez você é daquele tipo que tem vida dupla: 
parte com o mundo, parte com Deus (como se isso fosse possível). Mas o 
desejo do meu coração, é que nesta leitura você seja desafiado a questionar 
certos aspectos de sua vida e procure o que é "Excelente", não simplesmente o 
que é melhor, mas o que é Sublime, o que é Santo, pois todo aquele que busca 
de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com vontade, Deus se 
manifesta e revela a Verdade.  
 
Jesus disse: "Eu Sou o Caminho a Verdade e a vida, ninguém vem ao Pai 
senão por Mim" (João 14.6 Thompson). Agora você já tem uma pequena idéia 
das evidências na vida daqueles que "nascem de Deus". Qual seria o resultado 
na sua vida: vida com Deus ou prática do pecado? Pense nisto. 
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