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Vida Abundante – Jo 10.10b

“…Eu (Jesus) vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.” Jo 10.10b

INTRODUÇÃO

A principal promessa para os herdeiros em Cristo Jesus, com certeza, é a vida eterna, mas podemos desfrutar
de uma vida abundante enquanto aguardamos a eterna. Jesus veio ao mundo, também, para nos fazer viver
uma vida transbordante  de bênçãos.  Ele  veio  para nos libertar  da escravidão do pecado,  dos  vícios  e  das
tradições  malditas.  Ele  trouxe o  livramento dos  maus  instintos  que prendiam nossa  vida  e  nos  causavam
perturbações. Jesus classificou a vida em três formas: simplesmente vida (Jo 5.40); vida eterna (Jo 6.47) e vida
abundante (Jo 10.10b)

TRIUNFANDO SOBRE AS TRIBULAÇÕES

Ter uma vida abundante não está falando de vivermos sem tribulações. A tribulação vem, mas a vida abundante
nos faz mais que vencedores em Cristo que nos amou (Rm 8.37). Pensar que não teremos mais tribulação é um
engano. A diferença está em nossa vida, o Senhor Jesus nos faz descansar quando estamos com Ele. A vida
abundante nos leva esperar em Deus mesmo nos momentos de tribulação. (Jo. 16.33) Viver abundantemente é
desafiar as tribulações e aprender com elas, sem se deixar confundir por elas e sem permitir vergar o corpo sob
o  seu  peso.  Todos  sofremos,  uns  de  uma  maneira,  outros  de  outras.  A  maneira  como  recebemos  esses
momentos é que fazem diferença nos resultados. Na realidade, todo sofrimento,  provações e tentações são
necessárias para o nosso crescimento espiritual e o fortalecimento de nossa fé. São ferramentas importantes
para nosso aperfeiçoamento. É através das adversidades e provações que aprendemos a paciência, o bom senso
e o domínio próprio (Rm 5.1-4). 

COMO ALCANÇAR A VIDA ABUNDANTE?

Para alcançar a VIDA ABUNDANTE é necessário desenvolver uma atitude de fé. Fé é muito mais que acreditar
em Deus para nossas necessidades,  é  um estilo de vida de confiar em Deus para todas as  coisas.  Quando
entendemos que a nossa existência depende dEle, começamos a servi-lo, pois Ele é a nossa vida. Viver pela fé é
o que nos justifica diante de Deus e nos coloca num relacionamento correto com Ele. (Rm 1.17). O Diabo sabe
que se ele interromper nossa fé, vai estar interrompendo nossa adoração a Deus e, consequentemente, estará
cortando o fluir das bênçãos de Deus sobre nós. Se ele nos levar a desacreditar na bondade de Deus, então, ele
terá sucesso para nos roubar a paz e a alegria. Paz e alegria são encontradas com os que creem. (Rm 15.13).
Outro passo importante para experimentar uma vida abençoada por Deus é a obediência. Para que Deus possa
fazer abundantemente mais e além daquilo que podemos esperar,  pedir ou pensar,  precisamos colaborar e
deixar que o poder do Espírito Santo faça as transformações necessárias em nossos pensamentos, palavras e
atitudes (Ef 3.20). Deixar o poder de Deus agir em nós significa submeter-se totalmente à Sua vontade. 

COMPARTILHAMENTO

A  vida  abundante  é  só  para  quem  está  bem?  Ou  é  também  para  quem  está  enfermo,  para  quem  está
desempregado, para quem está envolvido em algum tipo de situação de solução difícil?

CONCLUSÃO

Muito cuidado! Existem alguns pecados que têm aparência de “pequenos” e que vamos deixando que façam
parte das nossas vidas, eles vão ficando aceitáveis para nós. Esses “pecadinhos” vão destruindo a nossa vida
com Deus, aos poucos, (pois Deus não tolera o pecado) e vão nos afastando de uma vida abundante. Alguns
exemplos desses pecados são a falta de cumprimento de nossa palavra dada; quando aceitamos que pequenas
mentiras façam parte do nosso dia, quando somos injustos com os familiares, quando cometemos pequenas
corrupções para ter vantagem em alguma coisa etc. Esses pequenos pecados minam a nossa vida com Deus e
abrem espaço para outros maiores, pois a Bíblia é clara: “Um abismo chama outro abismo…” (Sl 42.7).
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