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s ruas desertas o contemplavam
em sinistro silêncio. Cautelosamente, ele sai da escura entrada para
a pálida luz do luar. Embora a vida na
cidade tivesse lhe ensinado a desconfiar de lugares escuros, nesta noite ele
prefere ficar nas trevas a ser descoberlo encontrando-se com este Homem.
Sua impaciência havia vencido seu
medo.
Ele tinha sido impressionado pelo
comportamento do Estranho durante a
festa. Sua audaciosa condenação dos
negócios do templo não havia sido o
ato de um mero agitador (João 2: 1322), porque nenhum político se atreveria a tania. Em sua busca espiritual,
ele tinha ouvido muitos mestres, mas
nenhum podia comparar-se a Este. Ele
desejava saber mais.
O peculiar estilo de Jesus o fascinava. Suas idéias não pareciam vir de
nenhuma das tradicionais escolas de
pensamento, nem de qualquer seita ou
parlido político. Ninguémjamais tinha
demonstrado tal poder e independência
de perr>nalidade, ou sido tão convincente. Qual era o segredo do Seu
poder? ele imaginava. E a magnética
espiritualidade de Jesus o intrigava
ainda mais.
Nicodemos tinha gasto toda sua vida
em escolas rabínicas preparando-se
para ser um doutor nas Escrituras. Ele
linha um lugar no Sinédrio (João 3: I).
De fato, teria sido difícil para ele
chegar a um ponto mais alto. Contudo,
sua situação e a situação de sua nação
o encruam de intranqüilidade. Ele considerava-se intelectualmente aberto, e
mesmo seu nome ("vitória pa~'a o povo") revelava sua perspectiva. Conlu·
do, nem o treino nem a posição podiam
preencher a dimensão vazia de sua
vida. Este sentimento de intranqüilidade o levara a ver em Jesus as características de um possível reformador.
Mas aproximar-se de Jesus abertamente colocaria em perigo sua
reputação. Os altos escalões do estabelecimento religioso estavam em
oposição a este novo Mestre, assim,
Nicodemos marcou um encontro
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codemos considera-se a si mesmo sincero' religioso e respeitado. Não teria
valor nenhuma destas sua"
realizações? Se ele entende Jesus cor
retamente, ele deve abandonar mesmo
suas crenças religiosas. Significava
isto que as práticas religiosas, obser
vadas tão fielmente como ele o fazia,
eram insuficientes para garantir-Ih\!
entrada no "reino de Deus"?
Deveria admitir que ele era apena);
um embrião espiritual, em lugar de um
líder religioso plenamente desenvolvido? Nicodemos não pode entender a
afirmação de Jesus. Afinal, cada
homen é filho do seu passado, do seu
desenvolvimento e contexto social.
Ninguém pode romper com tudo, t"
começar outra vez do nada.
Mas Jesus insiste. Nem mesmo a
melhor herança e a mais vantajosa
educação religiosa podem garantir
entrada no reino superior da realidade,
7
chamado "o reino de Deus. "
Como Nicodemos, nós estamos tão
distantes de permitir que Deus reine
incondicionalmente dentro de nós que,
assim fazer, significaria "nascer de
novo." Contudo, ser "nascido de cima" é começar a viver plenamente.
Como seres humanos não nascemos
totalmente vivos. Do momento em que
nascemos levdmos dentro de nós a
semente da morte. Nascer de cima
significa recuperar nossa dimensão
espiritual. Significa romper a grossa
crosta que nos prende e nos limita,
forçando-nos a ver o nosso pequeno
mundo como se fosse a única realidade. Significa descobrir que quando
nos unimos a Deus nossas limitações
humanas podem ser superadas.
Nicodemos sentia-se atordoado. Seu
senso comum não faz mais sentido.
Lutando para conservar seu ponto de
referência. ele rejeita a idéia de Jesus
como um simplístico absurdo: "Como
pode um homem nascer, sendo velho?"
(João 3:4) Era Nicodemos velho, ou
ele sentia que já era muito tarde para
começar novamente? Sua objeção vem
do mecanismo de defesa de um
ameaçado, embora honesto, inlelecto
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noturno, em um local afastado.
Para evitar sentir-se intimidado por
uma visita que poderia facilmente tornar-se muito pessoal, Nicodemos
planejou aprollimar-se de Jesus como
representando um grupo que partilhava
suas idéias (João 3: 1-21; veja também
2:23-25). Uma vez no local do encontro, contudo, seus temores desapareceram. Ele se sentiu aceito e
entendido. Ele também sentiu sua inferioridade e foi forçado a reconhecer
que, embora ele possuísse o título de
doutor, Jesus era quem pertencia a uma
ordem superior.
Nicodemos cumprimentou o Carpinteiro de Nazaré c.omo Rabi. "Sabemos que és Mestre vindo da parte de
Deus; porque ninguém pode fazer
estes sinais que tu fazes se Deus não
estiver com ele" (João 3:2).3 Uma vez
que Nicodemos apresentou-se como
discípulo, Jesus agiu como Mestre. E
a primeira lição do Mestre não é tratar
com o que o estudante pergunta, mas
sim com o que ele necessita.
Nicodemos tinha vindo com ansioso
desejo pela libertação messiânica de
Israel. Mas ele cria que a nova ordem
seria iniciada através do esforço
humano e deseja saber como ele, como
um líder nacional, poderia apressar
4
esta realização. Jesus desafiou suas
idéias: "Em verdade te digo que se
alguém não nascer de novo, não pode
ver o reino de Deus." Ele diz, se você
deseja que o seu mundo mude,
primeiro você deve mudar. Nicodemos
fica confuso. Nascer de novo? De
cima?) Que mistério era este?
U ma completa transformação
parece-lhe não apenas impossível, mas
também desnecessária. Afinal, Ni-
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que prcc is.1 cxperiHlelll:U o novo Sf)lo
anles de dar o próximo P.1SSO.
De So.1 perspe cliv,1 hllma n:l , Nlcodemos niio pode enlender como Deus
pode mudar um ho mem e ao mesmo
lelllpo respe Ílar SI~1 libenbdc. Jesus
mostra ri:\ pam clc <IUCa idé ia dc nascer
de nO\'O é menos absurd:l e de sucesso
ma is garantido <rue lenl3, s.11 var-se I"lo r
Sc!us próprios esforços.
Nicodemos niio entende que Jesus
nno eslá 1)C(Í;lldo o impossível mas sim
oferecendo o in i m:\ginávd : que o no\lO
n:lSc!illlcnlO n:"io 6 a lgo requclido Illas
algo ofcrlado, I>ois 6 impossível a i·
g\u'~ III \ t:l Sc!cr de si mesmo. Il:lra n:l sccr,
dcpc mlen>os scll1pre d(~ o ut ros. A ex "
periê rlCi:1 do novo wlscimento t:unlx'im
se 1J.1recc COIIJ o mlSl.;imcnto rísico. no
I.Isl}CCto de que e le també m nunca
ocorre scm dor.
Face ?t incomp ree nsão (I..! Nicodemos, Jesus re pe te o mesmo çoncc:ilO
c m o utms p.,l:!vras: "Em ve rdade, e m
verd:Jde le digo: Quem I~io nasce r da
água e do Espírito, 11 30 pod e c nlr.u no
reino de Deus." I">ara um d oulol II.:lS
Esc rituras, a menção d'l agua e do
Espirito (c m hebra ico a mcsma pala'JI'a
6 usada l'ar.1 o ar, vento, rõlego t!
eSpírito) é um..'! clara alusão à C riação
(Gcllcsis I: 1-3). O /lOVO nascime nto
signi lica uma IIQ'.'3 c riação; e le implica
não 11111 alo IlUmano, lUas açiio divina.
J es ll sc ~ p r i l:a . pnra os seres humanos
1,:1 dois o rve is de ex is tência : o " hll
Il L1 110" e o "espi ritual. " Cada um pode
tmllsfll itir apcll!!S o tipo de vida que
possui . " O que é lIascido da ca rne 6
CIIOle; o que é na sc ido do Esp írito é
esp(rito. " A CMlle tralls mite as fnlqul"
7..'IS d" condição hUlUana . O Es"í..ito
tnlns mih,: o poder de Deus.
M esmo com II rneUlordas intcllçÕl!S,
as aspi rações IlIImanas não vão rl lé rn
de be m-estar eCOllô nlico, S:' lisfaçiio
rc!UCiOIl:I! o u g lória pessoa l. Ope randu
!lestc l1(ve l , hOlllCIlS e IllUÜlc res lião
pode m nunca eSI.ICra r tOnJa rem-se ludo
o que De us ICm plancj ado q lle e les
sej Am. A hll mllllidlldc pode vem:er s ua
iml'o tênc i!l espiri tll1t1 com o novo nas
cillle ntv, alnlVés do pode r de De us,
eol ralldl) e m UIl13 lea !idade lcocenl fica
(cent rn li zada c m Deus) c lião alltrOIJO
cGllt rica (centralizada no ho nre m) .
Surpreso pe b li/lgullflcm de Jesus,
Nicodc mos pergull tn como esta IllUdan(',t"I é possível. Com hwc iron ia ,
Jm;us forÇl:l-o II ve iO s ignifiClldo (b
vida forn dos limitcs de sua fomlação

rdi gloSil . "Tu és mestre CHI Is r,u:l, e
não compf<lCnd es eSl:lS cousas?r Re
ligião era II o;:spceinl iJade de Nico
demos, cOlllUdo. de a lg uma llIa nc ifa,
ele não apre nde ra a lição mais e le me ntar: e h- niio apn:mler:1 (Iue ii VII I:. es-

pir itua l d e pe nd e li ão d o IHJ SSI./
conhecimcnto, mas do nosso re la
cionamento com Oells.
"Não te admites, ~ h :..'Õ us conlillll:l ,
"de eu te di Zer: ' 1Illporta - v~"lS naSCer de
novo.' O ve nto sopra umlc que r, ouveS
a s ua voz , Illas niio Sl\I"lt:s do ndc vC' m ,
ne m para onde v.l i; 11 ~<; i Ul é todo o cluC
é nasc ido d o Espírito " (Jo:i o 3:7 , S).
O n asc ime n to eS l' i l illla! Illlul a
homens violentos C lll :lp6sto l0:> da pa z.
Aqud o.!,'Õ consUlnidos pela ira pc){ lc m
perdo.1r e amar. b tu s igllilicn quc o
auto indulgentc cgoí:>t;I, ell tr..:g:1 Se
agow à m:lis generosa clas a hvid:tCles.
Ex ato oollhccimcntu do processo da
rege ll e m ção não é Import a nle ninguém sabe CQ IIl Q d e OCOfl C. O
ele me nto import:m tc é q Ue jlCWJ CI e
graça inollllX:1lI em nO!>.....'I vllh c: nos
transfo rmam. O 110'>"0 nascimenlo niin
poJe ser c:xpllcado. Ele Ixxle ;II"lt:nas
sei vivido cada d ia .1I
Nicodc:ulOs Fiu;l lmenle descohn: 11
superlici:l lidade do scu cOnhec lmcllto
de D eus. Ele tinha lenlado cntend.:1
baseado cm sua cOlllpreensão leo
lógica, Illas foi sllpe raclo l..e la III
acred itável cria ti vidfld e do a fil O! d(;
Deus. Assim como é ll ifícil Pi! (;1 o
ma te ria lis ta imagiull r 1111'1:1 realidade
separada da m:1160a , O Icga lisla n:io
rode v<tr lU ll rdac ion:I Iltellto com De us
fora dos li lllj l ~ de 1l0flllllS ríg i(las. /\
pe reull ta do fariSeu ex pre~s a s ua
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COllfUSl;O: "COlHO pode s ucc.le r isto'!"
Est:l s são s uas Iillim as pa lavras
rt:gi str adlls durante este encon l ro
noturno . Desle ponto em diante, N,CodenlOS ouve e m silêncio eSle Estrdnho Meslreqlle pa rti lha li segll rança d<t
SUiCl convicôcs. "Nós di zemos () que
S:IIx:IlIOS e 1t!SliFicamos o q lle temos
vi st o"~ (JOOo 3: II) . O conhec imento
di: Nicooemosera oo.seadoem l radição
e teoria . Jesus conhece alravés de
cx pe riênc ia. O doutor Sl\bc a lelra d:,
le i. Jesus vive o espírito. Ele g ui:l
Nicodemos de sU'lJresa em surpresa,
enq ua nto se assentam ali na penumbra .
O fa riseu proc urara um Messias pa ra re in!lf sobre Israel. MlIs D eus gover·
lia soh re toda a hUIll:l nidade. Se u
Enviado Sl:: 1~i rei sobre todos os q ue
desej :IIH nasceI" jXlra urna vida in Finita ,
e m um reino de allJor Sl!1ll fronte iras.
~ Porque De us amo u o mundo de l.'1 1
m:lI1c ira 1ll:lIlCtr:l que deu o Seu Fil ho
IIlI i g~ni t o. pMlI que lodo aq ue le que
uElc c n! n~o pereça mas tenha a vida
elema ~ (João 3: 16). Se Deus amou
~ Ill b1l .. rciras e deseja nossa felicidade
ilimitada, Seu objetivo em enviar o
r\'h~ss ill s n5.o ,>Ode ria ~ r o j ul ga me nlo,
{I " e N ic od e m os e se us co legas
9
c.spe r:lv.lfll. A missão do Filho não é
destl uir alguns e sa lvar oulros, mas
trazei CSllC m nça para todos. Uma vez
q ue Ele não dcs.;:j a pessoas man ipu ladas, mas voluntá rios, Seu reino
n:io poderia $C r estabelecido l>eh fo rça , Ill:lS a pe nas pelo amo r. A 1111 111<1111 '
d:ldc necessila apenas ente " óer a IIWd
vida , assim co mo algué m morlalmellll::
relido !lce il:"! a c ura oferecida.
" E do modo pOl que Moi sés l e\f'd ll '
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tou a serpente no deserto, assim impor-

ta que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nEle crê

não pereça mas tenha a vida eterna"
(João 3:14, IS, veja também Números
21:4-9). A raça humana condenou-se
à morte, ao separar-se de Deus, a única
fonte de vida. Nossa única chance de
sobrevivência é conectar a nossa
fmitude com a Sua eternjdade. Em
alguns nascimentos perigosos, a única
solução é intervenção cirúrgica.
Assim, também nós, podemos ver a luz
apenas através da intervenção do
Cirurgião "de cima ...
"Quem pratica a verdade aproximase da luz" (João 3:21). Com estas
palavras de esperança ecoando em seus
ouvidos, Nicodemos sai.
Nicodemos, o intranqüilo intelectual
tinha encontrado mais que um mestre.
Contudo, embora ele saiu para sempre
marcado por esta desconcertante
mensagem, ela tomou algum tempo
para levá-lo à reação. O seu nascimento não foi rápido, mas um parto prolon·
gado. Ele poderia ter-se tornado um
novo homem naquela mesma noite se
entrasse no serviço do evangelho. Ao
contrário, ele continuou servindo à lei.
Nicodemos é o discípulo da noite,
aquele que de~iou ser um discípulo
sem aparecer como tal. Ele duvida,
não por falia de convicção, mas por
falta de coragem, afetado por "aquilo
que os outros vão pensar." Ele teme o
compromisso porque sabe que é dif(cil
ser diferente. Ele deseja naseer de
novo, mas descobre ser difícil quebrar
a concha fossilizada do seu vellio eu.
Até o fim, ele corre o risco de permanecer no grupo dos mornos, o qual
Deus irá, eventualmente, vomitar de
Sua boca (Apocalipse 3:15, (6).
Somente três anos depois, quando o
Sinédrio decide livrar-se ullJa vez para
sempre do revolucionário pregador, é
que Nicodemos arrisca defender Jesus
(João 7:50-52). Mas quando ele não
pode mais correr de sua consciência e
decide declarar-se um seguidor, Jesus
já tinha sido crucificado (João 19:3842).
A luz daquele encontro St'..creto brilharia sobre a cruz do Calvário, recordando a Nicodemos a enigmática
referência ao madeiro levando entre o
céu e a terra para salvar homens e
mulheres: Profundamento compwlgido, ele se ergue pelo crucificado Mestre em um momento em que mesmos
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único caminho para a salvação, tan~o no
nrvel pessoal como no nacional: "Grande
é II torah a qual dá, aqueles que praticam
seus mandamentos, vida neste mundo e no
mundo ruturo" (Pirke Aboth 6:7). "A
Torab é vida ... aquele que possui suas
palavras possui o mundo futuro" (2:8).
Mesmo a vinda do Messias dependia da
obediência de Israel à lei: "Se Israel guardar a lei perfeitamente por um único dia, o
filho de Davi viria imediatamente"
(J. Ta 'anil 64a). A obediência requerida
incluía, além das leis bíblicas, aquelas
adicionadas pela tradição: Kmaravilhosas
são as palavras dos sábios: lransgredi-Ias é
pior do que transgredir as palavras das
escrituras" (Midrash TannaiJic; Deut.

os discípulos fugiram, descrendo e
aterrorizados.
Desafiando seus antigos líderes e
colegas, o discCpulo da última hora,
solicitaria o corpo de Jesus e como um
último tributo Aquele a quem seguira
à distância, ele cobriria com perfume
as feridas que sua própria covardia
havia ajudado a abrir. Lá, em face da
morte, a realidade que tinha custado a
ele tanto esforço para aceitar, fizera
dele uma pessoa nascida de novo.

NOTAS
I. Os ensinos rabínicos eram baseados
sobre fiel adesão à autoridade da tradição.
O Rabi Joseph ben Judah repreende aqueles
que haviam tentado forçá-lo "dizer algo
que ele não aprendera dos seus mestres"
(Sukkall 28a). Nós podemos imaginar o
impacto produzido pelos ensinos de Je.<;us
entre os que mantinham que "aquele que
interpreta a lorah de maneira diferente da
tradição. será amaldiçoado" (Sinlledl'ill
99a) e que "o verdadeiro mestre é aquele
que não toma nenhum crédito para si
mesmo" (Pirke AbOlI! 6). Jesus surpreendeu Seus ouvillles, enl.re outras razões,
porque Ele "ensina como quem tem
autoridade, e não como os escribas"
(Mateus 7:29; Marcos I :22). Mesmo os
guardas do templo que foram enviados pal'll
prendê-Lo. retomaram dizendo: "Jamais
alguém falou como este homem" (João
7:46).
2. Nicodemos é um nome grego fonnllrlo
por nike, que significa "vitória" e dl'mo.\',
"povo." O nome revela um espírito
naciona lista libera I, desde que os judeus
conservadores usavam nomes hehraicos
com signific.'ldo tenl6gico.
3. A menos que indicado de oulra
maneira, todos os textos citados são da
Revised Standard Version, em inglês.
4_ O levante judaico contra os romanos,
nos anos 66-70 A.D, foi iniciado por um
movimento de resistência. dirigido por
jovens intelectuais entre os fariseus e
zelotes (Josefa, War. 2: 117). Eles eslJlvam
convencidos de que ~Deus apoiaria seus
esforços apena.> se o homem, ativamente.
cooperasse com Ele" (Anliquilies I R:5)
5. A palavra anothen usada no texlO
grego significa as duas coisas.
6. Uma crença teol6gica cenlral dos
fariseus era que a obeeiência à lei era o
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7. Por esta razio Jesus pode dizer que
reino de Deus está dentro em vós"
(Lu<.'.as 17:21).
&. Jesus também Se refere ao simbolismo
do batismo. Atrás do símbolo visível (a
água) está o invisível (o Espírito). A
imersão do crente em água simboliza sua
morte para a vida passada, e seu novo
fôlego, quando ele reaparece das água!;,
simboliza o vivo sopro do Espírito, o qual
enche a nova vida. A importância não é
encontrada no ritual da água, mas na
realidade espiritual que pennite a pessoa
comungar com Deus.
9. Baseado /UI profecia dada em Daniel
7. cria·se que 8 missão do Messias traria a
libertação de Israel e o julgamento da,
nações, começando com Roma ('Aboda
Zoro 2a, b)
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