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Vida Abundante (Parte 1) 
 

João 10:10 
 

Introdução: Jesus declarou que Ele veio a esse mundo para que tivéssemos uma vida 
abundante. Ele disse que a sua missão era se opor ao projeto do diabo que veio para matar, 
roubar e destruir. Evidentemente, vida abundante tem a ver com vida bem sucedida. Podemos 
dizer que o sucesso equivale à metas conquistadas, sonhos realizados, obstáculos vencidos e 
triunfos aclamados. Tanto o jovem quanto o adulto, e até mesmo a criança, anelam o sucesso. 
Nem a rejeição, nem a adversidade, nem a oposição familiar, nem a crise social, nem a pressão 
econômica, podem impedir que uma pessoa determinada alcance as suas metas.  

 
Os especialistas concordam que existem oito normas que se constituem  nos passos 
fundamentais para a obtenção do sucesso em todas as áreas da vida. O Pr. César Castellanos 
diz que “uma vida equilibrada consiste em: permitir que Deus seja o primeiro em sua vida, 
cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo, ter uma família exemplar; engrandecer a 
obra de Deus, e prover o sustento para sua família”.  

 
Nesta semana e também na próxima, veremos oito aspectos que estão presentes na vida de 
uma pessoa bem sucedida. 

  
1. Um forte desejo de alcançar a felicidade – o primeiro aspecto diz respeito a querer ser feliz. 

Talvez isso possa parecer óbvio demais, entretanto, existem muitas pessoas que vivem sem 
esse desejo. A vida para elas não passa de um fardo pesado, estão sempre mal-humoradas, 
implicam com tudo, não querem a felicidade e também não querem que ninguém a alcance. 
Sem o desejo de alcançar a felicidade, jamais saberemos o que é vida abundante. 

 
A felicidade procede de dentro para fora, tem a ver com  a vida espiritual, refletindo na vida 
física, emocional, familiar, financeira e empresarial. Esta felicidade é o resultado de se permitir 
que o Espírito Santo assuma o controle de nossas vidas (Jo 7:38-39). Por outro lado, a busca da 
felicidade sem Deus é um mero prazer transitório. Em Filipenses 3:8, o apóstolo Paulo diz que 
abriu mão de tudo para conhecer a fonte da felicidade, que é Cristo. 

 
2. Gozar de boa saúde – outro aspecto relacionado com vida abundante é a saúde. Em 1 

Coríntios 6:19, Paulo ensina: “ Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo 
que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?”. Sendo 
assim, temos a obrigação de cuidar bem do nosso corpo e por isso devemos saber quais são os 
principais inimigos da saúde.  

 
a) Estresse – sua principal raiz está na falta de paz e segurança no Senhor (Sl 23).  
b) Maus hábitos alimentares – ingestão de alimentos perniciosos ao corpo como também o 

excesso.  
c) Excesso de trabalho –  Deus nos deu o exemplo da necessidade do descanso (Sl 127 2).  
d) Pecado – se guardarmos os princípios pré-estabelecidos por Deus, gozaremos de boa 

saúde (Pv 4.20-23).  
 
3. Adquirir genuína paz mental – a paz mental é o resultado de uma consciência tranqüila.Veja 

esta frase de Paulo: “Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje 
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tenho andado diante de Deus com toda a boa  consciência” (At 23.1). Paulo perseguiu a igreja 
de Jesus, prendeu e espancou pessoas e também consentiu na morte de Estevão. Porém, ele 
foi salvo pelo Senhor, foi tratado e por isso sentia-se livre e perdoado – “Já estou crucificado 
com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-
a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a Si mesmo por mim”  (Gl 2.20). Toda a 
nossa dívida foi cancelada na cruz do Calvário, somos livres em Cristo e podemos viver em paz 
sem nenhuma acusação – “ ... agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em 
Cristo Jesus” (Rm 8.1). 

 
4. Sentir-se seguro – a vida abundante também exige que nos sintamos seguros. A verdadeira 

segurança não é proporcionada pelo exército, pela polícia, ou por estar portando uma arma. 
Mas podemos nos sentir verdadeiramente seguros quando Jesus se torna o Senhor de nossas 
vidas. A Bíblia diz: “ ... se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela” (Sl 127.1b). O 
Salmo 34.7 diz: “O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra”. Somos 
guardados em todos os nossos caminhos pelo anjo do Senhor (Sl 91.11). Lembre-se a nossa 
maior arma de defesa é o sangue de Jesus  (Ap 12.11). 
 


