
No domingo e na segunda-feira passados, ministramos sobre a 
pergunta que todos que entram no Reino de Deus devem fazer 
sobre o Senhor Jesus: “Quem é Este?” 
 
Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram entre si, quando 
Jesus repreendeu o vento e o mar e estes lhe obedeceram. Hoje 
não é diferente, a cada milagre que presenciamos, ficamos 
admirados do poder de Cristo. 
 
No entanto, conhecer o Jesus dos milagres nos atrai cada vez mais 
a Ele e isso nos leva a responsabilidades que devemos abraçar, se 
queremos continuar seguindo no caminho que nos leva a desfrutar 
de uma vida abundante da presença de Deus. 
 

Sete Atitudes Que Geram Vida Abundante 
 

João 10.9-10 
Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e 

entrará, e sairá, e achará pastagens. 
10 O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu 

vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 
 

01. Crer – Jo 3.16   Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
 
Isso é mais do que acreditar. Os demônios também acreditam (Tg 
2.19  Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; os demônios 
também o crêem, e estremecem). 
 
- Aquele que crê reconhece o valor da obra de Cristo: o Seu 
sacrifício e a Sua ressurreição. 
- Aquele que crê confia no amor de Cristo. 
- Aquele que crê, tem convicção que é salvo e que será recebido 
por Ele na glória eterna Jo 6.37  Todo o que o Pai me dá virá a 
mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 
 
02. Coverter-se – At 11.21  E a mão do Senhor era com eles, e 
grande número creu e se converteu ao Senhor. 
 
Somos convertidos quando nos voltamos somente para o Senhor 
Jesus e deixamos que todas as transformações dessa convivência 
se estabeleçam para sempre em nossa vida. 
 
Somos convertidos quando o único contato espiritual que nos 
interessa é com Ele. 
 



Não deixamos que nada mais toque a nossa alma, além da Palavra 
de Deus e o Espírito Santo. 
 
03. Pertencer – Mc 9.41   Porquanto qualquer que vos der a 
beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, 
em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua 
recompensa. 
 
Ser salvo por Cristo, é ser resgatado do pecado (mundo), da morte 
e do inferno.  
 
Resgatados então, passamos a pertencer a Ele e isso implica em 
duas coisas: 

a) Ele nos protege, nos guarda, nos guia. 
b) Nós devemos ficar à Sua disposição, consagrados, para que 

Ele faça o que quiser conosco (Rm 12.1   Rogo-vos pois, 
irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os 
vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável 
a Deus, que é o vosso culto racional). 

 
04. Confessa-lo – Jo 12.42-43  Contudo, muitos dentre as 
próprias autoridades creram nele; mas por causa dos fariseus 
não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga; 43 
porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de 
Deus. 
 
Há quem confesse a Jesus com palavras, mas com as próprias 
atitudes negam a Ele. 
 
Por outro lado, o verdadeiro crente O confessa com as atitudes e 
com as palavras também, mesmo diante de ameaças, chantagens, 
pressões no emprego, nos negócios, no casamento, na família, nos 
relacionamentos, etc... 
 
05. Obedece-lo – 1 Pe 1.2   eleitos segundo a presciência de 
Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e 
aspersão do sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam 
multiplicadas. 
 
Somos por natureza e prática, filhos da desobediência. Por isso que 
antes de nos salvar do inferno, Cristo nos salva primeiro do pecado 
e da nossa má vontade. 
 
Cristo nos salva para que possamos obedecer à Sua vontade que 
é boa, perfeita e agradável e nos leva a vida abundante. Rm 12.2  
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 



06. Agrada-lo – 2 Tm 2.4   Nenhum soldado em serviço se 
embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele 
que o alistou para a guerra. 
 
Que honra podermos agradar a Cristo! 
 
Muitas vezes isso implicará em termos que escolher entre: Agradar 
a nós mesmos, agradar aos familiares e amigos ou agradar a 
Cristo, nosso Senhor. 
 
07. Vigiar – Lc 12.35-40   Estejam cingidos os vossos lombos 
e acesas as vossas candeias;36 e sede semelhantes a 
homens que esperam o seu senhor, quando houver de voltar 
das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-
lhe.37 Bem-aventurados aqueles servos, aos quais o senhor, 
quando vier, achar vigiando! Em verdade vos digo que se 
cingirá, e os fará reclinar-se à mesa e, chegando-se, os 
servirá.38 Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, 
bem-aventurados serão eles, se assim os achar.39 Sabei, 
porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de 
vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.40 Estai 
vós também apercebidos; porque, numa hora em que não 
penseis, virá o Filho do homem. 
 
O crente vigilante é aquele que anseia pela vinda do Senhor. 
 
Que não se apega, que não ama as coisas temporais, as coisas 
materiais. 
 
Que foge da aparência do mal. 
 
Que está sempre atento ao que o Espírito diz à noiva de Cristo. 
 
 
Conclusão: Se você quer conhecer a vida abundante que a 
salvação nos dá, dê prioridade a essas atitudes em relação a ao 
Senhor Jesus.  


