
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
VVIIDDAA  AABBUUNNDDAANNTTEE..  IISSSSOO  EEXXIISSTTEE??  
    
 
     
    O que é a "vida abundante"? O que seria essa "abundância" que Jesus veio nos 
trazer? Será que todo aquele que é nascido de novo, automaticamente, goza dela? 
Poderíamos chamar de vida abundante aquela que muitos crentes têm? 
Dificilmente. Na verdade, o que estamos vendo por aí são pessoas derrotadas e 
cheias de fraquezas, confessando falhas e pecados, ou reclamando de 
enfermidades, muitas delas de fundo emocional. Algumas até afirmam ser 
impossível levar uma vida de vitória sobre o pecado.  
 
    Não. Essa não pode ser a vida a que Jesus se referiu. A vida abundante é algo 
que vem de Deus e, portanto, não pode ser a "pobreza" que vemos em muita gente 
hoje. Como o próprio termo indica, trata-se de uma vida plena, tanto espiritual 
como física, dada por Jesus. 
 
    É claro que essa vida principia quando tomamos a decisão de acolher a Jesus 
como nosso Senhor e Salvador. Com isso, "nascemos de novo". Contudo esse 
"novo nascimento" é apenas o começo de um longo e maravilhoso processo. Logo 
em seguida ao nascimento, tem início o crescimento espiritual (à semelhança do 
que ocorre no plano físico). 
 
    Quando Deus estabeleceu suas leis, tinha em vista o nosso bem. Ele afirma isso 
em Deuteronômio 5:29. Todos os atos que ele proíbe em seus mandamentos são 
altamente destrutivos. Todos eles só nos causam danos e prejuízos. E terminam 
nos destruindo. Na verdade, o pecado só "agrada" à nossa carne. Por isso podemos 
achar que os preceitos de Deus nos restringem. Na realidade, eles restringem a 
carne. Eles proíbem tudo que ela deseja praticar: furtar, adulterar, mentir, 
orgulhar-se, exaltar-se, etc. 
 
    Deus também não lucra nada com a nossa obediência; somos nós que lucramos. 
Não foi para fazer um bem a si mesmo, nem para sua própria saúsfação que ele 
estabeleceu seus mandamentos. Ele os criou para nossa orientação, para que nossa 
vida não fosse destruída, mas edificada. 
 
    Quando Jesus esteve entre nós, enunciou diversos princípios de vida, que ele 
certamente espera que seus discípulos observem. Em João 6:54-56, ele afirma: 
"Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu 
sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue 
permanece em mim, e eu, nele." O que seria comer sua carne e beber o seu 
sangue? É "comer" suas palavras, isto é, a própria vida de Jesus. É pensar com a 
"cabeça" dele. Então, assimilando os seus ensinos, passamos a ter, em nossa vida, 



a vida do Senhor. Ou seja, vivemos em nosso dia-a-dia os princípios que ele 
ensinou e pelos quais viveu. 
 
    E quais seriam esses princípios? Vejamos alguns deles. 
 
1. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça (Mt 6:33)
    O que significa dar o primeiro lugar ao reino de Deus? É atribuir sempre maior 
valor e importância a tudo que se relaciona com Deus: ter comunhão com ele, 
estudar a Palavra, dar testemunho de Jesus e pautar nossa vida pelos princípios 
divinos, em lugar de seguir os deste século.  
 
    Quem age assim aprende a viver da maneira correta. Liberta-se de muitos pesos 
e ansiedades deste mundo. Desse modo, passa a ter uma vida mais "leve", mais 
tranqüila e bem melhor. É um princípio de vida abundante. 
 
2. Perdoar (Mt 18:23-35)
    Temos de perdoar aos outros as ofensas que cometem contra nós. Não podemos 
guardar rancor contra ninguém, por pior que tenha sido o mal que sofremos. 
 
    Na parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, Jesus ensina que quem não 
perdoa aos outros "fica preso". Por outro lado, aquele que perdoa a seus ofensores 
sente-se livre, sem amarras. Com isso, sua vida se torna bem mais próxima da 
abundância que Jesus falou. 
 
3. Confiar sempre em Deus (Mc 11:20-26)
    Comentando o episódio da figueira que secou, o Senhor Jesus apresentou um 
poderoso princípio - a fé. Disse: "Tende fé em Deus; porque em verdade vos afirmo 
que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no 
seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele". 
 
    Quanto maior for nossa confiança em Deus, mais iremos buscar nele e em sua 
Palavra a solução para nossos problemas, dificuldades e sofrimentos. Assim, 
também sentiremos menos temores e gozaremos mais paz interior. Portanto, 
quanto mais confiarmos no Senhor, maior será a abundância espiritual que 
experimentaremos. 
 
4. Não amar o dinheiro, nem viver ansioso com relação aos valores deste 
mundo (Mt 6:19-25)
    Esse tipo de preocupação é outro fator que reduz grandemente o nosso senso de 
liberdade e paz interior. Ele anula a possibilidade de termos uma vida abundante. 
As ansiedades com relação aos aspectos básicos da nossa existência são, na 
verdade, atitudes de desconfiança para com o amor de Deus. Libertando-nos do 
fardo das preocupações, experimentamos uma melhor qualidade de vida. 
 
5.0 pecado escraviza o homem, mas Jesus nos liberta dele (Jo 8:34,36)
    O principal fator que impede que tenhamos uma vida abundante é o pecado. É 
que ele nos amarra, nos agride e nos faz adoecer. Por meio dos pecados e dos 
vícios, o diabo nos rouba todas as riquezas espirituais e materiais de que 
poderíamos gozar. Com isso, ficamos tremendamente empobrecidos. Então, 
obviamente, quem se liberta dele pode crescer, desenvolver-se e gozar de uma 
existência prazerosa, no sentido mais amplo do termo. 
 
    Jesus promete dar-nos a libertação pela qual podemos alcançar vitória sobre o 
nosso inimigo. Basta que peçamos isso a ele, com fé e persistência, e o peçamos de 
todo o coração, realmente desejosos de obter a vitória. A partir daí teremos 
condições de experimentar a abundância espiritual. E a vida de Cristo passará a 
permear todo o nosso ser.  
  



    Esses são apenas alguns dos inúmeros princípios de vida que Jesus 
ensinou. Qual é, então, a nossa parte nesse processo?  
 
    Em primeiro lugar, precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que, 
em nossa própria força, somos incapazes de viver como ele deseja. Necessitamos 
da capacitação que nos vem do Espírito Santo, que Jesus enviou do alto depois de 
sua ascensão.  
 
    Em segundo lugar, temos de querer viver da maneira proposta por Deus. A cada 
momento da vida, precisamos tomar a decisão de fazer a vontade dele. Assim, em 
cada circunstância com que nos deparamos, temos de decidir obedecer a Jesus, e 
não atender ao que a carne "exige". 
 
    Vamos ilustrar. Deus ordena, por exemplo, que sejamos honestos em nossos 
negócios. Contudo, em determinada situação, ser honesto pode implicar perder um 
cliente, uma venda, um bom ganho, talvez. É uma decisão difícil. E a saída mais 
fácil talvez seja racionalizar e optar por uma solução que não sacrifique a carne. 
Nesse caso, porém, continuaremos presos aos velhos padrões do mundo. O melhor 
caminho é mesmo obedecer ao preceito do Senhor. Observá-lo é algo que nos 
liberta e nos conduz a uma vida abundante.  
 
    Outro exemplo. Jesus diz: "Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos 
odeiam; bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam" (Lc 6:27,28). 
A carne não gosta disso. Ela quer "revidar" as ofensas sofridas. Quer "amaldiçoar" a 
quem nos trata mal. O Senhor, porém, ordena que abençoemos aqueles que nos 
rejeitam ou maltratam. Guardar rancor no coração produz amargura, algo que nos 
faz adoecer. Removendo o ódio, a amargura e o rancor do coração - ainda que para 
isso tenhamos de travar urna dura batalha com nossa carne - estaremos optando 
por uma vida mais saudável, tanto física, como emocional e espiritualmente.  
 
    O Senhor nos dá liberdade de escolha. Somos nós que decidimos qual o caminho 
que seguiremos. É em torno desse ponto que revolve nossa experiência cristã. 
Portanto, sempre que tivermos de tomar uma deliberação qualquer, optemos pela 
vida abundante. Tenhamos a sabedoria de decidir de acordo com a vontade de 
Deus, seguindo os princípios que Jesus ensinou. Assim que decidirmos, firme e 
deliberadamente, fazer o que Cristo ordena, o Espírito nos capacitará a obedecer.  
 
    E com relação a essa questão, a palavra-chave é obediência. Obedecer a Deus é 
o segredo da vitória. A maior bênção que um ser humano pode experimentar, o 
maior benefício que cada um de nós pode prestar a si mesmo, é obedecer a Deus e 
andar de acordo com os preceitos bíblicos. A melhor maneira de viver neste mundo 
é ajustar todos os nossos atos e atitudes aos mandamentos divinos. À medida que 
formos aplicando esses princípios ao nosso viver, iremos ganhando libertação 
interior e experimentaremos uma plenitude espiritual cada vez maior. 
 
    O Senhor afirma em sua Palavra que "inscreverá" sua lei no coração da casa de 
Israel (Jr 31:33), isto é, em nós. E assim que nos dispusermos a obedecer-lhe, a 
aceitar que ele a inscreva em nosso coração, nós mesmos vamos ter o desejo de 
praticar tudo que Deus requer de nós. Em nosso interior, brotará um intenso anseio 
de viver de acordo com a vontade divina. Nosso coração passará a falar 
exatamente a mesma língua do coração de Deus. E a cada vez que decidirmos agir 
de acordo com os princípios divinos, pela capacitação do Espírito, agiremos. Nosso 
viver será mais livre de pecados, de amarguras, de mágoas, rancores, ansiedades e 
incredulidade. Nosso dia-a-dia se caracterizará por fé, amor, liberdade, obediência, 
paz, tranqüilidade e confiança em Deus. E mesmo que não tenhamos saúde, 
riquezas e bens materiais, estaremos contentes. 
 
    Isso é vida abundante! 
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