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Vida Abundante (Parte 2) 
 

João 10:10 
 

Introdução: na semana passada vimos os primeiros quatro aspectos que determinam uma vida 
abundante. Vimos que é necessário ter um forte desejo de alcançar a felicidade, que 
precisamos cuidar da nossa saúde, que precisamos de paz mental e, também, precisamos nos 
sentir seguros. Hoje, veremos mais quatro aspectos de uma vida abundante. 

  
1. Vida familiar equilibrada – Veja o que diz Provérbios 9:1: “A sabedoria construiu sua casa, 

ergueu suas sete colunas”. Um casamento estável é tão poderoso como uma cidade 
amuralhada, pois a família levanta muros de proteção para nós. Precisamos entender que a 
nossa primeira conquista deve ser a nossa família. A família é a base para todas as demais 
conquistas, por isso devemos olhar para ela como a nossa célula principal. Se isso ainda não é 
uma verdade na sua vida, estabeleça o equilíbrio familiar como a grande meta a ser alcançada. 

 
O homem deve exercer a função bíblica de ser o sacerdote do lar com esmero e amor, 
trazendo equilíbrio, sustento emocional, material e direção em Deus para a família. A mulher 
precisa entender a sua posição de ajudadora familiar e ambos conduzirem os filhos em amor, 
de modo que se sujeitem aos pais.  

 
2. Prosperidade integral –  Em 3 João 2, o apóstolo João diz: “amado desejo que te vá bem em 

todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma”. A bênção do Senhor 
sempre é integral porque cobre todas as áreas de nossas vidas: financeira, física, espiritual e 
emocional. O apóstolo Paulo disse que Deus nos abençoou com toda sorte  de bênçãos 
espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus (Ef 1.3).  

 
Deus disse ao seu servo Josué: “Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele 
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque 
então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido” (Js 1.8). O homem alcança a 
prosperidade integral para a sua vida quando decide voltar-se de todo o coração para Deus, 
entendendo que “onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração” (Mt 6.21). Se 
nossa riqueza estiver em Jesus então o nosso coração estará seguro.  

 
3. Selecionar os nossos amigos – Provérbios 18.24  ensina que “há amigo mais chegado que um 

irmão”. Porém, é necessário saber escolher os amigos, pois corremos o risco de nos 
colocarmos em jugo desigual (2 Co 6.14-18). Eclesiastes 9.18b diz que “ um só pecador destrói 
muitos bens”, isso quer dizer que se não soubermos selecionar os nossos amigos poderemos 
comprometer a nossa vida com Deus. 

 
Daniel possuía três amigos e quando o rei quis tirar-lhe a vida, ele foi a eles e pediu-lhes 
oração. Seus amigos o respaldaram, clamando por sua situação e, naquela noite, Deus se 
revelou em sonhos a Daniel, mostrando o que ele precisava saber. Veja que os amigos se 
constituem  em grande auxílio nos momentos críticos. As boas amizades também fazem parte 
de uma base sólida para uma vida abundante. 

 
4. Ter esperança – outro aspecto importante para que tenhamos uma vida abundante, diz 

respeito a termos um coração esperançoso. Eclesiastes 9: 4 afirma que: “Para o que está entre 
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os vivos há  esperança ...” . Uma das mais obscuras intenções do inimigo é fazer com que o 
homem perca totalmente a esperança, tanto individualmente como em nível familiar. Tanto 
em relação ao seu trabalho como na situação do seu país. Ele faz isso porque sabe que a 
esperança também é uma das bases para uma vida abundante, sem ela, não vivemos, mas 
vegetamos. Quando perdemos a esperança, deixamos de propor metas e por conseguinte nada 
realizamos. Sem esperança, começamos a nos retirar silenciosamente da vida. 

 
Creia que ainda que o homem lhe feche a porta, Deus não fechará. Confie nele, Jesus declarou: 
“o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora” (Jo 6.37). Se as portas da terra se 
fecharem, as do céu permanecerão abertas. Lembre-se o que diz Provérbios 24.16 “Porque 
sete vezes cai o justo, e volta a levantar-se”. Se o diabo tentar lhe roubar a esperança: resista, 
insista, persista, pois o Senhor é contigo! É Ele que te toma pela sua mão direita, é Ele que 
firma os seus pés sobre a Rocha! 
 


