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Em segundo lugar o novo nascimento u00e9 um mistu00e9rio maravilhoso quanto u00e0 sua maneira assim nu00e3o devemos nos intrometer em um segredo divino
pois u201co vento sopra de onde quer e vocu00ea escuta o som mas nem sabe de onde vem nem para onde vai assim u00e9 todo aquele que u00e9 nascido do
espu00edritou201d quem poderia saber como o espu00edrito santo atua sabemos que atua por meio da palavra de deus que bendiz a verdade que se lu00ea em um
livro ou o que se escuta do ministro isto sabemos mas como u00e9 que penetra no corau00e7u00e3o como gera em nu00f3s a vida espiritual quem poderia responder
senu00e3o unicamente deus
U00c9 um mistu00e9rio quanto ao caru00e1ter sobrenatural da operau00e7u00e3o pois invariavelmente a verdadeira regenerau00e7u00e3o u00e9 sempre
sobrenatural nu00e3o hu00e1 du00favida de que a influu00eancia moral faz muito pelos homens que as relau00e7u00f5es frequentemente melhoram os costumes e
os hu00e1bitos dos homens de que a educau00e7u00e3o pode produzir grandes resultados especialmente se u00e9 do tipo correto e nu00e3o hu00e1 du00favida de
que a humanidade
56
Pode chegar a desenvolver se muito no que u00e9 admiru00e1vel honesto amu00e1vel e de bom nome mas isto u00e9 insuficiente para o novo nascimento e u00e9
na verdade algo completamente diferente o espu00edrito santo a terceira pessoa da trindade tem que vir para atuar em nu00f3s da mesma maneira que deus atuou
na criau00e7u00e3o deste mundo ou do contru00e1rio nu00e3o nascemos de novo nu00e3o u00e9 suficiente que por nu00f3s mesmos e com a energia de nossa
velha natureza comecemos a orar a nos arrepender e assim sucessivamente pois tudo o que provu00e9m de nossa carne seguiru00e1 sendo carne mas na
regenerau00e7u00e3o quem comeu00e7a por infundir a vida u00e9 o espu00edrito santo e por isso a nova natureza comeu00e7a a orar e a se arrepender o que
u00e9 nascido do espu00edrito u00e9 espu00edrito e portanto o novo nascimento deve ser uma operau00e7u00e3o espiritual para produzir essa natureza espiritual
sem a qual nu00e3o se pode ver nem entrar nas coisas de deus
Quando nascemos do alto clamamos u201cabba paiu201d pois a adou00e7u00e3o nos du00e1 os direitos de filhos mas somente a regenerau00e7u00e3o nos du00e1
a natureza de filhos como somos filhos deus envia o espu00edrito de seu filho a nossos corau00e7u00f5es pelo qual clamamos u201cabba paiu201d
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