
UMA VIDA PLENA EM CRISTO

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Você que nos
assiste e nos acompanha seja muito bem vindo, você está no Canal Beit Sêfer Escola
Bíblica à distância. Outro dia me deparei com o pensamento do poeta e mestre espiritual
persa do século XIII, Rumi de Bactro (1207–1273) o qual disse: “Talvez você esteja
buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. O que você está procurando já é o
lugar no qual você está à procura. A inspiração que você procura já está dentro de você.
Fique em silêncio e escute”.
A obra que Jesus consumou no Calvário, reatou nosso relacionamento e comunhão com
o Pai. Por isso ouvir a voz de Deus e confiar é imprescindível! O verbo “confiar” no
hebraico é bãtah, também significa: sentir-se seguro, estar confiante, estar
despreocupado. Não é por acaso que o Profeta Jeremias afirma que o homem que
confia no Senhor é feliz (Jeremias 17:7-8).
Somos chamados a confiar e entregar todo o nosso entendimento, força, vontade,
desejos e capacidades, não a uma busca meramente emocional e oscilante. Chamados a
consagração da razão e da emoção, estabelecendo o senhorio de Jesus em nossas vidas,
ou seja, uma vida plena.

Vamos ler Colossenses 2:6-10 (VIVA) - “E agora, assim como vocês confiaram em Cristo
como Salvador, confiem n’Ele também para os problemas de cada dia; vivam em união
vital com Ele. 7 Deixem que as raízes de vocês se aprofundem n’Ele e extraiam d’Ele a
nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor, e tornem-se fortes e vigorosos na
verdade. 8 Não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias,
suas soluções erradas e superficiais baseadas em idéias e pensamentos humanos, em
lugar daquilo que Cristo disse. 9 Porque em Cristo existe tudo de Deus em um corpo
humano: 10 portanto, quando vocês têm Cristo, têm tudo e vocês têm a plenitude de
Deus por meio da sua união com Cristo. Ele ê o mais alto soberano, com autoridade sobre
qualquer outro poder”.

DESENVOLVIMENTO
Muitos cristãos não tem uma compreensão adequada dos princípios essenciais para o
empoderamento (é conceder poder, seja para si próprio ou para outras pessoas) total.
É vital entender que após nossa decisão de confiar a nossa vida a Jesus, é necessário



continuar a crescer, para tanto é imprescindível negar-se e tomar a cruz, ações que só
são possíveis através da fé em Jesus, e não por força humana ou rituais legalistas.
O apóstolo João escreveu que com nossas próprias forças não podemos fazer nada
(João 15:5). É maravilhoso perceber que negar-se e andar no poder são verdadeiramente
possíveis na graça de Deus! Apesar de nenhum de nós ser perfeito (em nosso andar
diário), podemos aprender a experimentar cada vez mais uma vida plena e vitoriosa.
Vejamos algumas características fundamentais nessa nova relação e que nos leva a viver
uma vida plena:

1. SOMOS NOVA CRIAÇÃO N´ELE
A primeira verdade fundamental de uma vida plena, é que somos nova criação n´Ele. O
Paulo no v.6a nos diz: “E agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador...”.
Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida é o começo da vida com Cristo.
Quando nascemos de novo em Cristo, nos tornamos uma criação completamente nova,
com uma nova identidade (2 Coríntios 5:17). Em Colossenses 3:10, Paulo diz, “e vos
revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segunda imagem
daquele que o criou”. Nossa identidade principal como cristãos foi restabelecida e
recebemos o poder de sermos Filhos de Deus.
No novo nascimento, vamos de “mortos em transgressões e pecados” para “vivificados
N´Ele”. Nossa nova vida dada pelo Espírito que agora habita em nós não depende da
nossa própria justiça e de nosso desempenho. É um presente de Deus pela sua graça
através de Jesus (Efésios 2:8-9 – “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto
não vem de vocês, é dom de Deus; 9 não por obras, para que ninguém se glorie”). Em
Jesus, Deus perdoa completamente todos os nossos pecados e credita a justiça perfeita
d’Ele em nossa conta (Romanos 4:5). Somos, de fato, novas criaturas em Jesus Cristo.

2. SOMOS CONVIDADOS A VIVER N´ELE
A segunda verdade fundamental de uma vida plena, é que somos convidados a viver
n’Ele. Paulo continua e diz: “...vivam em união vital com Ele” (v.6b). A verdade mais
crucial para nossa vitória é estar em Cristo. Resumindo, já que Cristo foi crucificado por
nossos pecados e passamos estar “N´Ele”, desta forma através do novo nascimento, Sua
morte e Sua vida ressurreta são consideradas nossas e estamos vivos para Deus! Por
isso a Sua vitória, Sua justiça é imputada (ou creditada) a nós pela graça através da fé. O
Paulo nos diz: “Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o
ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. 6 Davi diz a mesma coisa, quando fala da



felicidade do homem a quem Deus credita justiça independente de obras” (Romanos 4:5-
6).
Na verdade, Jesus é o único que foi capaz de perfeitamente negar-se e morrer pelos
pecados dos outros. Devido ao fato d´Ele ter sido crucificado por nossos pecados, seu
sacrifício perfeito e sua ressurreição se tornam reais naqueles que nascem de novo.
Como estamos N´Ele, tudo que Ele fez está agora ativo em nós pela graça de Deus.
Cristo habita em nós; logo, sua vida é nossa. Desta forma a razão de nossa existência é a
de dar continuidade a sua obra e sermos produtivos, ou seja, darmos frutos. "Ser Cristão
sem um senso de missão não é ser Igreja". O ato de "estar N´Ele" é a base para se
continuar a sua obra e dar muitos frutos.

3. SOMOS CONVIDADOS A RECEBER A SUA FORÇA
A terceira verdade fundamental de uma vida plena, é que somos convidados a receber a
sua força. O v.7a diz: “Cuidem de continuar a crescer no Senhor, e tornem-se fortes e
vigorosos na verdade”. Paulo nos convida a continuar a crescer e confiar em Jesus a
nossa própria vida. Pela graça através da fé Jesus habita em nós e por isso Ele se torna
nossa força.
O cristão após a sua primeira decisão, deve continuar seguindo a Jesus e crescendo n´Ele.
Dia após dia você deve cada vez mais arraigar-se, edificar-se e fortalecer-se em sua fé.
Pois ao receber Jesus como Salvador, fomos considerados pela fé mortos para o pecado
e vivos para Deus. Agora temos n´Ele força para que nesta mesma prontidão possamos
continuar crescendo. Você deve procurar aprender continuamente da Sua vida e de Seus
ensinos. Saiba que Jesus deseja guiá-lo e ajudá-lo a cada dia em seus problemas.
Assim como nossa salvação é pela graça através da fé, nosso crescimento e nossa
rendição diários também o são. Ao aprender a confiar em Jesus e submeter ao seu
Senhorio, crescemos e o Seu poder se torna cada vez mais real em nossa vida diária. Com
Jesus habitando em nós, nos tornamos fortes, por isso podemos negar, abandonar o
pecado e andar em vitória. Ele também nos dá a capacidade de sermos obedientes a
Deus.

4. SOMOS CONVIDADOS A VIVER EM PLENITUDE
A quarta verdade fundamental é que somos convidados a viver em plenitude. No v.10a
ele continua e afirma: “portanto quando vocês têm Cristo, têm tudo e vocês têm a
plenitude de Deus por meio da sua união com Cristo”. Perceba que não há substituto
para Cristo e que n´Ele, temos tudo de que precisamos. Recebemos a plenitude n´Ele!
Temos uma posi-ção maravilhosa em Cristo! A União com Cristo somente é suficiente,



pois Ele é o cabeça de todas as outras autoridades; elas nada podem acrescentar à
santidade ou à redenção.
Na verdade, as “obras da carne”, “eu” e “velho homem”, ou seja, a nossa velha
natureza pecaminosa, aquela anterior nosso recebimento de Cristo, perdeu muito do
seu poder sobre nós, pois em nós agora age uma nova natureza. Apesar do pecado
ainda ser uma possibilidade, isto requer uma escolha contínua, sabedores que em Jesus
temos tudo o que precisamos para o crescimento: “Amados, visto que temos essas
promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando
a santidade no temor de Deus” (2 Coríntios 7:1).
Na essência, devemos escolher diariamente negar o velho homem e adotar uma nova
vida em Jesus, rejeitando as velhas ações e os antigos pensamentos. Necessitamos
entregar cada área de nossa vida a Jesus, através da direção do Espírito Santo. Embora
Deus não exija a perfeição, ele requer honestidade e rendição sincera.

CONCLUSÃO
Por fim quero destacar o que Paulo nos diz no v.7a: “Deixem que as raízes de vocês se
aprofundem n’Ele e extraiam d’Ele a nutrição...” e na JFA-RC: “arraigados e edificados
nele e confirmados na fé...”. Paulo utiliza aqui duas metáforas: Arraigados e Edificados.
A primeira, é que estamos arraigados, ela está no tempo passado, ou seja, é um fato
completo. Mas a segunda, é que estamos edificados, ela está no tempo presente, dando
a entender um processo contínuo de construção e desen-volvimento.
Ilustração: Conta-se a história de um fazendeiro que tinha um pomar num vale cheio de
pomares. Em certo ano, a seca foi mais intensa do que nos anos anteriores. Contudo, as
árvores daquele fazendeiro estavam verdes e com mais frutos do que as outras ao redor.
Às árvores dos outros fazendeiros estavam com coloração marrom, enquanto as dele
ainda estavam verdes. Eles se reuniram certo dia para perguntar qual era o seu segredo.
Ele respondeu: “Minhas árvores conseguem passar mais de quatro semanas sem água.
Sabe, quando elas eram jovens, costumava não regá-las para que as suas raízes fossem
forçadas a ir mais fundo para encontrar água. Assim, enquanto as outras estão morrendo,
as minhas estão bebendo de uma fonte muito mais profunda”.
Concluo afirmando que no nosso relacionamento com Deus, precisamos sempre estar
buscando crescer a cada dia e ter as nossas vidas arraigadas n´Ele. Isso permite que
N’Ele crescemos, recebendo tudo o que é necessário. Desta forma quanto mais agimos
assim, podemos garantir nutrição e vida, força e vigor, até mesmo nos períodos de
dificuldades, e também sermos capazes de repudiar todo falso ensino. Por isso
precisamos cavar e estender as nossas raízes, ou seja, aprofundar o nosso conhecimento



e relacionamento, mais fundo possível para quando vier a seca possamos obter água de
uma fonte mais profunda. Que seja assim em nossa caminhada, certos que os nutrientes
indispensáveis para o Equilíbrio em nossa vida, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo!
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